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beslutade den 18 december 2007.

Med stöd av 6 och 11 §§ kungörelsen (1974:271) 1 om tillsyn vid utförsel av
livsmedel, 9 § förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av
foder och animaliska biprodukter, 8, 16 och 18 §§ förordningen (2006:1166)
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel föreskriver Livsmedelsverket
att 2 kap. 2 §, 3 kap. 2 och 3 §§, 5 kap. 1 § samt bilaga 1 verkets föreskrifter
(LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och
registrering ska ha följande lydelse.

2 kap. Avgifter för prövning och registrering
Registrering
2 § Den som anmäler en anläggning för registrering hos Livsmedelsverket
ska betala en avgift till verket på 1050 kr.

3 kap. Avgifter för kontroll
Kontrollavgift för slakteri- och vilthanteringsanläggningar
2 § Med undantag från 1 § ska slakteri- och vilthanteringsanläggningar
betala bemanningsavgift till Livsmedelsverket för offentlig kontroll.
Livsmedelsverket fastställer kontrolltid. Kontrolltiden ska tillsammans
med den av Livsmedelsverket fastställda timtaxan ligga till grund för
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Senaste lydelse av 6 § 1998:449.

LIVSFS 2007:18

2
avgiften. Avgiften ska motsvara myndighetens faktiska kostnader för
kontrollen.
Kontrollavgift för styckningsanläggningar
3 2 § Styckningsanläggningar ska utöver årlig kontrollavgift enligt 1 § betala
avgift (bemanningsavgift) för sådan ytterligare offentlig kontroll som avses i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 av den 29 april
2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförande av
offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas
som livsmedel 3 samt i 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21)
om offentlig kontroll av livsmedel.
Livsmedelsverket fastställer kontrolltid. Kontrolltiden ska tillsammans
med den av Livsmedelsverket fastställda timtaxan ligga till grund för
avgiften. Avgiften ska motsvara myndighetens faktiska kostnader för
kontrollen.

5 kap. Avgifter för exportkontroll
Viss export till tredjeland
1 4 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 3 kap.
betala avgift till Livsmedelsverket för sådan särskild kontroll som föranleds
av införselbestämmelser i tredje land.
Livsmedelsverket fastställer kontrolltid utifrån de krav som ställs på
verksamheten. Kontrolltiden ska, tillsammans med fastställd timtaxa, ligga
till grund för avgiften.
Avgiften ska motsvara den faktiska merkostnaden som Livsmedelsverket
har för kontrollen med anledning av exporten.
___________________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008.

INGER ANDERSSON

Anders Larsson
(Regelavdelningen)
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Ändringen innebär bl. a. att tredje stycket utgår.
EUT L 226, 25.6.2004, s. 83, Celex 32004R0854.
4 Ändringen innebär att fjärde stycket utgår.
3

LIVSFS 2007:18

3
Bilaga 1
(till LIVSFS 2006:21)

Bilaga 1 - Årlig kontrollavgift enligt 3 kap.
Årlig kontrollavgift för verksamheter (Beloppet anges i kronor)
Riskklass Erfarenhetsklass
A
B
C
D
1
2
3
4
5

16 800
8 400
4 200
2 100
1 050

33 600
16 800
8 400
4 200
2 100

67 200
33 600
16 800
8 400
4 200
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134 400
67 200
33 600
16 800
8 400

