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beslutade den 3 augusti 2011.

Med stöd av 21 § 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
dels att 6 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap 4 §, och närmast före 4 kap.
4 § en ny rubrik av följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt avsnitt, avsnitt 4, i bilaga 3, av följande
lydelse.

4 kap. Avgifter för importkontroll
--------------------------------------------------Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
4 § Importören ska betala avgift till Livsmedelsverket enligt bilaga 3 avsnitt
4 för kontroll av material och produkter avsedda att komma i kontakt med
livsmedel som importeras från ett tredje land och som enligt Livsmedelsverkets föreskrifter eller enligt direkt tillämpliga EU-rättsakter ska föras in till
Sverige på ett särskilt första införselställe.
---------------------------------------------------
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6 kap. Avgifter för provtagning och undersökning
--------------------------------------------------Provtagning av material i kontakt med livsmedel
5 § Den som tillverkar, bearbetar, importerar eller saluhåller produkter som
är avsedda att användas som förpackningar till livsmedel, produkter som är
avsedda att användas som beredningsutrustning i direkt kontakt med
livsmedel vid yrkesmässig hantering av livsmedel, eller produkter som är
avsedda att användas som husgeråd ska betala avgift enligt bilaga 4 avsnitt 3
till Livsmedelsverket för att täcka verkets kostnader för provtagning och
undersökning vid kontroll av förpackningsmaterial och husgeråd m.m.
Avgift ska inte betalas av den som enbart saluhåller sådana produkter till
slutkonsument.
Avgiften betalas i efterskott.
Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte sådan kontroll som omfattas
av 4 kap. 4 §.
---------------------------------------------------

___________________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 augusti 2011.

MONICA OLSEN

Stefan Ernlund
(Regelutvecklingsavdelningen)
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Bilaga 3
(till LIVSFS 2006:21)

Avgifter för importkontroll enligt 4 kap.
--------------------------------------------------Avsnitt 4 – Avgifter för kontroll enligt 4 kap. 4 § vid import av material
och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
1. Grundavgift
För varje sändning som genomgår kontroll ska en grundavgift på 800 kronor
betalas. Grundavgiften ska dock vara 400 kr för sändningar som enbart
dokumentkontrolleras utan att presenteras fysiskt vid det första införselstället.
2. Provtagning och laboratorieundersökning
För uttagande av prov för laboratorieundersökning ska en avgift betalas på
30 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 200
kronor per påbörjad kvarts timme för denna tid.
5.

Kontroller utanför hamn eller flygplats

För sådan kontroll av sändningar på ett särskilt första införselställe som
utförs utanför hamn eller flygplats ska en avgift om 200 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.
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6.

Uteblivna kontroller

Om en sändning som anmälts till ett särskilt första införselställe i enlighet
med Livsmedelsverkets föreskrifter eller enligt direkt tillämpliga EUrättsakter inte anländer till det särskilda första införselstället 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 200 kronor per
påbörjad kvarts timme.
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