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Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets 
föreskrifter (LIVSFS 2021:8) om avgifter 
för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet;

beslutade den 12 december 2022.

Med stöd av 11 och 12 §§ förordningen (2006:812) om offentlig 
kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland, 18 a och 
31 §§ livsmedelsförordningen (2006:813), 17 § förordningen 
(2006:815) om provtagning av djur, m.m., 9 § förordningen 
(2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska 
biprodukter, 8 kap. 20 § djurskyddsförordningen (2019:66) och 6–9, 
11–13, 15, 16 och 19 §§ förordningen (2021:176) om avgifter för  
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter föreskri
ver Livsmedelsverket att 3 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 1, 2 och 4–7 §§,  
5 kap. 3 och 9 §§ och 6 kap. 2–4 §§ i Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2021:8) om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet ska ha följande lydelse.

3 kap.  
1 § Den som hos Livsmedelsverket ansöker om godkännande av en 
anläggning för att bedriva livsmedelsverksamhet ska betala en 
grundavgift om 5 910 kronor i samband med ansökan. För handlägg
ningstid utöver den tid som ingår i grundavgiften och för platsbesök 
ska den som ansöker betala en avgift om 1 970 kronor per timme. 

Den som på grund av en väsentlig förändring av verksamheten an
söker om godkännande av en livsmedelsanläggning ska betala timav
gift enligt första stycket.

2 § Med undantag från 1 § ska den som ansöker om godkännande av 
anläggning med slakteri eller vilthanteringsverksamhet betala en 
grundavgift om 20 320 kronor i samband med ansökan. För handlägg
ningstid och för platsbesök utöver den tid och det besök vid anlägg
ningen som ingår i grundavgiften ska den som ansöker betala en avgift 
om 1 450 kronor per timme. Även för den handläggningstid och för 
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ningen ska den som ansöker betala samma timavgift. 

Den som på grund av en väsentlig förändring av verksamheten an
söker om godkännande av anläggning för slakteri eller vilthanterings
verksamhet ska betala timavgift enligt första stycket. 

4 kap.  
1 § Livsmedelsanläggningar som omfattas av artikel 79.1 och 2 i för
ordning (EU) 2017/625 ska, med undantag för de anläggningar som 
avses i 4–6 §§, betala en avgift till Livsmedelsverket för offentlig kon
troll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan 
kontroll med 1 900 kronor per timme. 

2 § Övriga livsmedelsanläggningar ska betala en avgift till Livs
medelsverket för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med sådan kontroll med 1 970 kronor per timme.

4 § Slakterier med en slaktvolym överstigande 1 000 ton och där 
Livsmedelsverket har ständig närvaro under slakten ska, med undantag 
för sådan kontroll som avses i 7, 9 och 10 §§, betala en avgift för  
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 
med sådan kontroll. Avgiften uppgår till 1 090 kronor per timme för 
officiell veterinär och 900 kronor per timme för officiell assistent. 

5 § Slakterier och vilthanteringsanläggningar med en slaktvolym 
upp till och med 1 000 ton och där Livsmedelsverket har ständig när
varo under slakten ska, med undantag för sådan kontroll som avses i 7, 
9 och 10 §§, betala en avgift för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med sådan kontroll. Avgiften uppgår 
till 1 450 kronor per timme för officiell veterinär och 1 260 kronor per 
timme för officiell assistent.

6 § Slakterier och vilthanteringsanläggningar där Livsmedelsverket 
inte har ständig närvaro under slakten ska, med undantag för sådan 
kontroll som avses i 7, 9 och 10 §§, betala en avgift för offentlig kon
troll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan 
kontroll om 1 880 kronor i inställelseavgift för varje besök och därut
över en avgift om 1 090 kronor per timme. 

7 § Slakterier ska betala avgift om 1 450 kronor per timme för offent
lig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
sådan kontroll som sker utanför slakteriet vid nödslakt och slakt som 
utförs vid den jordbruksanläggning som djuren kommer från i enlighet 
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den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livs
medel av animaliskt ursprung. 

5 kap.  
3 § För varje sändning som omfattas av artikel 47.1 b i förordning 
(EU) 2017/625 och som genomgår gränskontroll ska den aktör som 
ansvarar för sändningen betala en grundavgift om 1 150 kr. Utöver 
grundavgiften utgår en avgift på 0,18 kronor för varje kilo vara i en 
sändning med undantag för sändningar som är avsedda för frizoner, 
frilager, tullager eller skeppshandel. 

För varje sändning som omfattas av artikel 47.1 d–f i förordning 
(EU) 2017/625 och som genomgår gränskontroll ska den aktör som 
ansvarar för sändningen betala en grundavgift om 1 150 kronor  
betalas. Grundavgiften ska dock vara 750 kronor för sändningar som 
enbart dokumentkontrolleras utan att presenteras fysiskt vid gränskon
trollstationen.

9 § Om en sändning medför särskild kontroll i enlighet med artiklar
na 65–67 i förordning (EU) 2017/625 ska den aktör som ansvarar för 
sändningen betala en avgift om 800 kronor per timme.

6 kap.  
2 § För kontroll av restsubstanser, som sker inom ramen för fastställt 
kontrollprogram, ska livsmedelsföretagare för var och en av sina an
läggningar 

1. där förpackning av ägg sker årligen betala en avgift på  
7,88 kronor per ton ägg som anläggningen beräknas väga in, eller

2. där slakt sker av tama hov och klövdjur, ren eller fjäderfä årligen 
betala en avgift på 20,11 kronor per beräknat ton slaktat kött. 

Avgifterna i första stycket ska baseras på årets beräknade produk
tionsvolym.

3 § För kontroll av kontaminanter, som sker inom ramen för fastställt 
kontrollprogram, ska livsmedelsföretagare för var och en av sina an
läggningar

1. som tar emot obehandlad mjölk årligen betala en avgift på 0,12 
kronor per ton obehandlad mjölk som anläggningen beräknas samla in,

2. där förpackning av ägg sker årligen betala en avgift på  
3,09 kronor per ton ägg som beräknas vägas in vid anläggningen, eller 

3. där slakt sker av tama hov och klövdjur, ren eller fjäderfä årligen 
betala en avgift på 5,03 kronor per beräknat ton slaktat kött.
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Elanders Sverige AB, 2022

Avgifterna i första stycket ska baseras på årets beräknade produk
tionsvolym.

4 § För kontroll av salmonella, som sker inom ramen för fastställt 
kontrollprogram, ska livsmedelsföretagare för var och en av sina an
läggningar 

1. där slakt sker av nötkreatur, tamgris och fjäderfä årligen betala en 
avgift med 14,15 kronor per beräknat ton slaktat kött. 

2. där styckning sker av nötkreatur, tamgris och fjäderfä årligen be
tala en avgift med 2,07 kronor per beräknat ton styckat kött.

Avgifterna i första stycket ska baseras på årets beräknade produk
tionsvolym. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023. 

ANNICA SOHLSTRÖM
Elin Häggqvist
(Juridiska avdelningen)
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