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Med stöd av 28 § förordningen ( 1985 :835) om kemiska produkter1 beslutar 
Statens livsmedelsverk följande regler. 

I § För att täcka Livsmedelsverkets kostnader för provtagning och under-
sökning vid tillsyn av förpackningsmaterial och husgeråd m.m. skall de som 
avses i andra stycket betala avgift till verket enligt föreskrifterna i denna 
kungörelse. 

Föreskrifterna i denna kungörelse gäller - med de undantag som framgår av 
2 § - 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 . 

2 § Föreskrifterna i denna kungörelse gäller inte den som enbart saluhåller 
sådana produkter som avses 1 § andra stycket till slutlig konsument. 

3 § Avgift för tillsynsmyndighetens kostnader för inledande provtagning 
och undersökning skall betalas enligt föreskrifterna i bilaga I . 

När tillsynsmyndigheten följer upp prov som lett till anmärkning, får den ta 
ut avgift som motsvarar myndighetens totala kostnader. 

1Scnaste lydelse 1994: 1532. 
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Allmänna råd 
Bestämmelsen i 3 § andra stycket innebär att tillsynsmyndigheten får ta ut 

ersättning för de verkliga kostnaderna för sin uppföljande provtagning. 
Dessa kan, förutom undersökningskostnaden, avse frakt, provtagningsmate-
riel samt ersättning för personal- och resekostnader för varje besök vid 
vilket provtagning skett. 

4 § Avgift enligt denna kungörelse betalas i efterskott mot faktura. 

5 § Om särskilda skäl föreligger kan Livsmedelsverket besluta att avgiften 
skall nedsättas eller efterges. 

6 § Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från föreskrifterna i 
denna kungörelse. 

Denna kungörelse träder i kraft den I juli 1996. 

ARNE KARDELL 

Per Mattsson 
(Tillsynsenhet 2) 
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3 
Bilaga I 

(SLY FS 1996:9) 

FÖRESKRIFTER OM AVGIFTER AVSEENDE INLEDANDE 
PROVTAGNING OCH UNDERSÖKNING 

Avgift för tillsynsmyndighetens inledande provtagning och undersökning 
skall betalas med följande belopp; 

- Produkter tillverkade av plast där enbart 
undersökning avseende total migration utförs .............. ......... ... ..... ... .4400 kr 

- Produkter tillverkade av plast där under-
sökning avseende såväl total som specifik 
migration utförs........... ............. ...... ........ .. .... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. 7 000 kr 

- Produkter tillverkade av cellofan .............. .. .......... ....... .... .... .......... I 600 kr 

- Keramiska föremål .. ........... .. ... .. .. ..... ..... ........ .. ......... ......... .. ..... .. I 000 kr 

- Övriga produkter (tidsåtgång avseende analystimmar) ...... ........... 520 kr/tim, 
dock högst 2 000 kr 
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