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beslutade den 12 december 2011.

Med stöd av 8 och 16 §§ förordningen (2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel föreskriver Livsmedelsverket att 2 kap 1 §
tredje stycket, 3 kap 1 § samt bilaga 1 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 januari 2012.

INGER ANDERSSON

Stefan Ernlund
(Regelutvecklingsavdelningen)
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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 godkännandeavgift till Livsmedelsverket på 36 000 kr.
Den som ansöker om godkännande av en anläggning på grund av ägarbyte
eller väsentlig förändring av verksamheten ska betala en halv avgift enligt
respektive stycke i denna paragraf.

3 kap. Avgifter för kontroll
Årlig kontrollavgift
1 § Livsmedelsföretagare, utom de företagare som enbart bedriver primärproduktion, ska till Livsmedelsverket betala årlig avgift för offentlig kontroll
av var och en av sina livsmedelsanläggningar. Avgiften baseras på den
kontrolltid Livsmedelsverket fastställer.
Kontrolltiden baseras på Livsmedelsverkets riskklassning av anläggningen
och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1.
Om tillämpning av andra stycket skulle medföra att kontrolltiden för en
anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet, ska kontrolltiden istället fastställas på grundval av Livsmedelsverkets
bedömning av kontrollbehovet. Kontrolltiden som fastställs enligt detta
stycke ska dock inte vara mer än det dubbla av kontrolltiden enligt andra
stycket.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras
med av Livsmedelsverket fästställd timtaxa.
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Bilaga 1
(till LIVSFS 2006:21)

Årlig kontrolltid enligt 3 kap.
Årlig kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av
riskmodulen (tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 2), varefter
summan multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen
(tabell 3).

Tabell 1. Riskmodulen
Riskklass

Kontrolltid
(timmar)

1

26

2

20

3

14

4

10

5

6

6

4

7

2

8

1
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Tabell 2. Informationsmodulen
Orsak till kontrollbehov vid anläggningen
Utformar märkning men
märker/förpackar inte
livsmedel
Utformar märkning samt
märker/förpackar
livsmedel

Utformar inte märkning
men märker/förpackar
livsmedel

Verksamhetens
storlek

Kontrolltid
(timmar)

Oberoende

24

a - mycket stor
b - stor

8

c - mellan
d - liten

6

e - mycket liten (I)
f - mycket liten (II)
g - ytterst liten

2

a - mycket stor
b - stor

4

c - mellan
d - liten

Utformar presentation
men märker/förpackar
inte livsmedel
Utformar inte presentation och märker/
förpackar inte livsmedel

3

e - mycket liten (I)
f - mycket liten (II)
g - ytterst liten

1

Oberoende

1

Oberoende

0

Tabell 3. Erfarenhetsmodulen
Erfarenhetsklass

A

B

C

Tidsfaktor

0,5

1

1,5
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