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Föreskrifter om ändring i Livsmedels-
verkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om 
avgifter för offentlig kontroll, prövning och 
registrering; 

LIVSFS 2009:11  

(H 20:5) 

Utkom från trycket  
26 oktober 2009 
 

beslutade den 13 oktober 2009. 

 Med stöd av 8, 16 och 20 §§ förordningen (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel föreskriver Livsmedelsverket i fråga om 
verkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, 
prövning och registrering att 2 kap. 1 §,  3 kap. 1 § och bilaga 1 ska ha 
följande lydelse. 

2 kap. Avgifter för prövning och registrering  

Godkännande  
1 §  Den som ansöker om godkännande av en anläggning för att bedriva 
livsmedelsverksamhet ska betala en avgift till Livsmedelsverket som motsvarar 
den årliga kontrollavgiften som framgår av 3 kap. 1 §.  

Med undantag från första stycket ska den som ansöker om godkännande av en 
slakterianläggning eller en vilthanteringsanläggning betala en godkännande-
avgift till Livsmedelsverket på 36 000 kr. 

För godkännande av en anläggning på grund av ägarbyte eller väsentlig 
förändring av verksamheten ska en halv avgift enligt första stycket betalas.  

3 kap.  Avgifter för kontroll 

Årlig kontrollavgift 

1 §  Livsmedelsföretagare, utom de företagare som enbart bedriver primär-
produktion, ska till Livsmedelsverket betala årlig avgift för offentlig kontroll 
av var och en av sina livsmedelsanläggningar. Livsmedelsverket 
riskklassificerar anläggningen utifrån den risk som är förknippad med 
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anläggningens verksamheter och de erfarenheter myndigheten har av 
verksamheterna vid anläggningen.  
Den årliga kontrolltiden för varje riskklass och erfarenhetsklass framgår av 
bilaga 1. Riskklassificeringen ska, tillsammans med av Livsmedelsverket 
fastställd timtaxa, ligga till grund för den årliga kontrollavgiften. 
 
___________________ 
 

Ikraftträdandebestämmelser 

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2010.  
 2. Om en livsmedelsföretagare ansökt om godkännande enligt 2 kap. 1 § 
före den 1 januari 2010, men kontrollmyndigheten inte fattat beslut om 
ansökningsavgiften före detta datum, ska ansökningsavgift betalas med det 
belopp som är lägst av de belopp som följer av dessa föreskrifter och äldre 
föreskrifter. 
 
 
 
INGER ANDERSSON 
 
 
 
  Camilla Lööw Lundin 
  (Regelavdelningen) 
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   Bilaga 1 

   (till LIVSFS 2006:21) 
 

 

Årlig kontrolltid enligt 3 kap.  
 
Årlig kontrolltid för verksamheter (anges i timmar) 

Erfarenhetsklass Riskklass 
A B C D 

1 16 32 64 128 

2 8 16 32 64 

3 4 8 16 32 

4 2 4 8 16 

5 1 2 4 8 

 
 
 


