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Statens livsmedelsverks kungörelse 
om ändring i kungörelsen (SLV FS 1994: 
11) med föreskrifter och allmänna råd om 
slakt m.m. av fjäderfä; 

beslutad den I december 1995. 
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Med stöd av 49 b och 55 §§ livsmedels förordningen ( 197 1 :807) 1 föreskriver 
Statens livsmedelsverk att bilaga Y till verkets kungörelse ( 1994: I I) med 
föreskrifter och allmänna råd om slakt m.m. av fj äderfä skall ha följande 
lydelse. 

Denna kungörelse träder i kraft den I januari 1996. Äldre bestämmelser 
skall dock fortfarande tillämpas för avgifter som avser tid före ikraftträdandet. 

ARNE KARDELL 

Håkan Stenson 
(Tillsynsenhet I) 

1 Förordning omtryckt 1990:3 1 O; senaste lydelse av 55 § 1992:4 74 

SL V FS 1995:29 



2 
Bilaga 9 

(till SLY FS 1994: 11) 

KÖTTBESIKTNINGSAVGIFTER VID FJÄDERFÄSLAKTERI 

l § För kontrollslakteri med årlig produktion om mer än 30 000 kycklingar 
eller mer än 25 000 andra fjäderfän skall avgift betalas med 590 000 kr per år 
för varje heltidsanställd besiktningsveterinär eller med detta belopp i propor-
tion till annan arbetstid för varje veterinär som inte är heltidsanställd . 

Avgift skall dessutom betalas för Livsmedelsverkets kostnader till följd av 
utökad bemanning orsakad av tillfällig förändring av verksamheten vid slakte-
riet. 

2 § För kontrollslakteri med årlig produktion mindre än enligt I § skall avgift 
betalas dels i form av gnmdavgift dels i form av rörlig avgift. 

Grundavgift skall betalas med 
- 3 600 kr för kontrollslakteri med en årlig produktion om högst 15 000 

kycklingar eller högst 12 500 andra fjäderfän respektive 
- 7 200 kr för kontrollslakteri med en större årl ig produktion än som nyss 

sagts. 
Rörlig avgift skall betalas för varje besiktning motsvarande Livsmedels-

verkets kostnader för distriktsveterinär eller annan veterinär som Livsmedels-
verket anställt som besiktningsveterinär. 

BETALNING OCH FAKTURERING AV AVGIFTER 

3 § Avgifterna enligt I § första stycket skall betalas kvartalsvis under 
löpande kvartal. Avgifterna enligt I § andra stycket betalas i efterskott. Av-
gifterna betalas mot faktura. 

4 § Avgifterna enligt 2 § skall betalas i efterskott mot faktura. 

MINSKAD VERKSAMHET, NEDLÄGGNING M.M. 

5 § Minskning av verksamhetens omfattning som föran leder krav på minskad 
bemanning av besiktningspersonal, nedläggning eller upphörande av verksam-
heten skall anmälas till Livsmedelsverket. 

Efter sådan anmälan skall avgifter betalas till verket under den tid verket 
har lönekostnader för uppsagd personal. 
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