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 Med stöd av 12 § förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av 
livsmedel som importeras från ett tredje land föreskriver Livsmedelsverket 
att avsnitten 1 och 2 i bilaga 3 till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 
2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering ska ha 
följande lydelse. 
 
 
___________________ 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2009.  
 
 
 
INGER ANDERSSON 
 
 
 
  Camilla Lööw Lundin 
  (Regelavdelningen) 
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   Bilaga 3 

    (till LIVSFS 2006:21) 
 

Bilaga 3 – Avgifter för importkontroll enligt 4 kap. 

Avsnitt 1 – Avgifter för kontroll enligt 4 kap. 1 § vid import av 

animaliska livsmedel  

 
1. Grundavgift m.m. 

För varje sändning som genomgår kontroll ska en grundavgift på 700 kronor 
betalas. Utöver grundavgiften ska en avgift på 6 öre betalas för varje kilo vara i 
en sändning med undantag för sändningar som är avsedda för frizoner, frilager, 
tullager eller skeppshandel och som inte uppfyller importvillkoren.  
 Första stycket gäller dock inte för kontroll av animaliska livsmedel som 
importeras från Nya Zeeland. I dessa fall ska istället en avgift betalas enligt 
bestämmelser i Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om 
sanitära åtgärder som tillämpas inom handeln med levande djur och animaliska 
produkter1, fogat till rådets beslut 1997/132/EG om ingående av avtalet mellan 
Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om sanitära åtgärder som tillämpas 
inom handeln med levande djur och animaliska produkter2, senast ändrat genom 
rådets beslut 1999/837/EG3.  
 

2. Provtagning och undersökning4 

För uttagande av prover i enlighet med skyddsåtgärder beslutade av EU, för 
salmonellaundersökning enligt 16 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 
2004:3) om kontroll av animaliska livsmedel vid import från tredje land eller på 
grund av misstanke om bristande efterlevnad ska en avgift på 20 kr per prov 
betalas. 
 För laboratorieundersökningar inklusive transportkostnader ska en avgift 
motsvarande den faktiska kostnaden betalas. 
 

3. Kontroller utanför normal arbetstid 

Som normal arbetstid räknas helgfri måndag till fredag kl. 8-17. För kontroller 
som sker utanför normal arbetstid beräknas avgift enligt följande. 
 
                                                 
1 EUT L 57, 26.2.1997, s. 5, Celex 21997A0226(02).  
2 EUT L 57, 26.2.1997, s. 4, Celex 31997D0132.  
3 EUT L 332, 23.12.1999, s. 1, Celex 31999D0837.  
4 Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket utgår.  
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För kvällstid, kl. 17-22, ska grundavgiften räknas upp med 50 procent. 
För nattetid, kl. 22-8, samt lördag, söndag och helgdag ska avgiften räknas upp 
med 100 procent. 
 

4. Extraordinära kontroller 

Om föreskrivna kontroller kräver mer tid än normalt att utföra beroende på om-
ständigheter som den som är lastansvarig ansvarar för ska en avgift betalas på 
175 kronor per påbörjad kvarts timme för denna tid. 
 

5. Uteblivna kontroller 

Om en sändning som anmälts i enlighet med 8 § Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2004:3) om kontroll av animaliska livsmedel vid import från tredje 
land inte anländer till den berörda gränskontrollstationen ska, om kontrollerna 
inte avbeställts i god tid och om detta orsakat den behöriga myndigheten 
kostnader, den som är lastansvarig ersätta myndigheten kostnaden för tidsåt-
gången genom att betala en avgift på 175 kronor per påbörjad kvarts timme. 
 

6. Oanmälda sändningar 

Upphör att gälla genom (LIVSFS 2009:8).  

 

7. Intyg för icke-gemenskapsvaror, kontroll av enskilda sändningar samt 
kontroll av lager för dessa varor  

För utfärdande av intyg som avses i 46 § tredje strecksatsen samt 55 § i 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2004:3) om kontroll av animaliska 
livsmedel vid import från tredje land ska en avgift på 120 kronor per intyg 
betalas. 
 Vid revision eller inspektion av lager godkända enligt 39 eller 50 § samma 
föreskrifter eller inspektion av enskilda sändningar i dessa lager ska en avgift på 
700 kr per timme betalas. Eventuell restid ska inte debiteras. 
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Avsnitt 2 - Avgifter för kontroll enligt 4 kap. 2 § vid import av icke-

animaliska livsmedel  

1. Grundavgift5 

För varje sändning som genomgår kontroll ska en grundavgift på 700 kronor 
betalas. Grundavgiften ska dock vara 350 kr för sändningar som enbart 
dokumentkontrolleras utan att presenteras fysiskt vid gränskontrollen. 
 

2. Provtagning och laboratorieundersökning 

För uttagande av prov för laboratorieundersökning ska en avgift betalas på 
20 kronor per enskilt prov. 
 För laboratorieundersökning samt transportkostnader ska en avgift betalas 
som motsvarar den faktiska analyskostnaden.  
 

3. Kontroller utanför normal arbetstid 

Som normal arbetstid räknas helgfri måndag till fredag kl. 8-17. För 
kontroller som sker utanför normal arbetstid beräknas avgift enligt följande. 
För kvällstid, kl. 17-22, ska grundavgiften räknas upp med 50 procent.  
För nattetid, kl. 22-8, samt lördag, söndag och helgdag ska avgiften räknas 
upp med 100 procent. 
 

4. Extraordinära kontroller 

Om föreskrivna kontroller kräver mer tid än normalt att utföra beroende på 
omständigheter som importören svarar för, ska en avgift betalas om 175 
kronor per påbörjad kvarts timme för denna tid. 
 

5. Kontroller på annan plats än gränskontrollstationer 

För kontroll av sändningar vid annan plats än gränskontrollstation ska en 
avgift om 175 kr per påbörjad kvarts timme betalas för den restid som åtgår 
till och från platsen för kontrollen. 
 För övriga reskostnader ska en avgift betalas motsvarande den faktiska 
kostnaden.  
 
 

                                                 
5 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket utgår.  



6 
 

 

LIVSFS 2009:8 

6. Uteblivna kontroller 

Om en sändning som anmälts i enlighet med 2 § Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2003:15) om provtagning och undersökningar av vissa vegetabilier  
som importeras från tredje land inte anländer till den berörda gränskontrollsta-
tionen ska, om kontrollerna inte avbeställts i god tid och om detta orsakat den 
behöriga myndigheten kostnader, den som är lastansvarig ersätta myndigheten 
kostnaden för tidsåtgången genom att betala en avgift på 175 kronor per på-
börjad kvarts timme.  
 


