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Utkom från trycket  
10 december 2013 

 

beslutade den 5 december 2013. 

 Med stöd av 17 § förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter och 17 § förordningen 

(2006:815) om provtagning av djur, m.m. föreskriver Livsmedelsverket i 

fråga om verkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig 

kontroll, prövning och registrering  

 dels att 6 kap. 1–4 §§ ska ha följande lydelse,  

 dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 3 a §, samt närmast före 

1 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse. 

 

 

1 kap.  

Underlag för avgiftsbeslut 

3 a § Livsmedelsföretagare ska, efter anmodan från Livsmedelsverket, 

inkomma med underlag för fastställande av avgifter enligt 3 kap. och 6 kap. 

6 kap.  

1 § Livsmedelsföretagare ska, för att täcka Livsmedelsverkets kostnader för 

provtagning och undersökning av mjölk i fråga om restsubstanser,  för var 

och en av sina anläggningar som tar emot obehandlad mjölk årligen betala en 

avgift på 0,65 kronor per tusen liter obehandlad mjölk som anläggningen 

beräknas samla in. Avgiften ska baseras på årets beräknade 

produktionsvolym.  
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2 § Livsmedelsföretagare ska, för att täcka Livsmedelsverkets kostnader för 

provtagning och undersökning av restsubstanser i ägg, årligen betala en 

avgift för var och en av sina anläggningar som förpackar ägg. Avgiften 

betalas med 7,80 kronor per ton ägg som anläggningen beräknas väga in och 

ska baseras på årets beräknade produktionsvolym. 

 

2a § Livsmedelsföretagare ska för var och en av sina anläggningar som  

 1. slaktar tama hov- och klövdjur, hägnat vilt och fjäderfä årligen betala en 

avgift för provtagning och undersökning av restsubstanser med 22,99 kronor 

per beräknat ton slaktat kött, eller  

 2. slaktar nötkreatur, svin och fjäderfä årligen betala en avgift för 

undersökning av salmonella med 2,80 kronor per beräknat ton slaktat kött. 

 Avgifterna i första stycket ska baseras på årets beräknade 

produktionsvolym. 

 

3 § Livsmedelsföretagare ska för provtagning och undersökning av konta-

minanter för var och en av sina anläggningar som 

 1. tar emot obehandlad mjölk årligen betala en avgift på 0,046 kronor per 

tusen liter obehandlad mjölk som anläggningen beräknas samla in, 

 2. förpackar ägg årligen betala en avgift på 2,32 kronor per ton ägg som 

beräknas vägas in vid anläggningen, eller 

 3. slaktar tama hov- och klövdjur, hägnat vilt och fjäderfä årligen betala en 

avgift på 0,80 kronor per beräknat ton slaktat kött.  

 Avgifterna i första stycket ska baseras på årets beräknade 

produktionsvolym. 

  

4 § Livsmedelsföretagare vid en kvarnanläggning där spannmål mals för 

livsmedelsändamål ska årligen betala en avgift för provtagning och under-

sökning av kontaminanter och bekämpningsmedelsrester. 

 Avgiften betalas med 2,46 kronor per ton mald spannmål och ska baseras 

på årets beräknade produktionsvolym.   

 

___________________ 

 

 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2014.  

 

 

 

 

STIG ORUSTFJORD 

 

  Magnus Danielsson 

  (Regelutvecklingsavdelningen) 


