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LIVSMEDELS 

VERKET 

SLV FS 1997:37 
(H I 90:5) 

Utkom från trycket 
I 997-12-16 

Med stöd av 49 b och 55 §§ livsmedelsförordningen (1971:807)1 föreskriver 
Statens livsmedelsverk att bilaga 15 till verkets kungörelse (SL V FS 1996:32) 
med föreskrifter och allmänna råd om slakt av tamboskap och hägnat vilt skall 
ha följande lydelse. 

Denna kungörelse träder i kraft den I januari 1998. Äldre bestämmelser 
skall dock fortfarande tillämpas för avgifter som avser tid före ikraftträdandet. 

ARNE KARDELL 

Håkan Stenson 
(Tillsynsenhet I) 

1Senaste lydelse av 49b § 1997:4 8 och av 55 § 1994: 1092 
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Köttbesiktningsavgifter för slakteri m.m. 

Bilaga 15 
(till SL V FS 1996:32) 

Den som innehar slakteri skall för att täcka kostnaderna för köttbesikt-
ningen betala avgifter till Livsmedelsverket. Även del av avgift för besikt-
ningsveterinärtjänst kan bestämmas. Om Li vsmedelsverket godkänt viss 
slakteriverksamhet som småskali g bestäms avgiften enligt 1.5 . 

I. Avgifter per år 

I. I Avgift för varje besiktningsveterinärtjänst 

1.2 Avgift för varje besiktningsassistenttjänst 

586 000 kr 

42 1 000 kr 

1.3 Avgift skall dessutom betalas för Livsmedelsverkets kostnader för 
besiktningspersonalen till följd av övertid eller tillfälligt utökad bemanning 
som föranletts av åtgärder vidtagna av slakteriet. 

1.4 Avgifter skall dessutom betalas för central administration och vissa 
kontroller enligt följande 

1.4. 1 avgift för Livsmedelsverkets centrala administration med 79 500 kr 
per år för varje heltidsanställd besiktningsveterinär och besiktningsassistent 
som ingår i bemanningen vid årets början, 

1.4.2 avgift för restsubstanskontroll inklusive antibiotikakonfirmering 
(verifierande undersökning), samt 

I .4.3 avgift för salmonellakontroll. 
Avgifterna vid 1.4.2 och 1.4.3 betalas med belopp motsvarande slakteriets 

andel, beräknad efter antalet till förda slaktenheter av de djurslag som omfattas 
av respektive provtagningsprogram, av Livsmedelsverkets kostnader för de 
nationella provtagningsprogrammen. 

1.5 För småskaligt slakteri skall istället för avgifter enligt ovan betalas dels 
grundavgift enligt alternativ I eller 2 dels rörlig avgift: 
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Alternativ 1 
Grundavgift skall betalas i förhållande till antalet vid slakteriet slaktade 

storboskap, svin eller övriga djurslag per år enligt följande tabell . 

Antal Årlig gru11davgift 
Storboskaf!. eller Svi11 eller Övrig_a djurs/ag_ kr 
1-15 1-45 1-100 I 600 
16-20 46-90 10 1-200 3 200 
2 1-45 9 1-135 201 -300 4 800 
46-60 136-1 80 301 -400 6 400 
6 1-75 181-225 401-500 8 000 
76-90 226-270 so 1-600 9 600 
9 1- 105 271-3 15 60 1-700 11 200 
106-120 3 16-360 701-800 12 800 
121-135 361-405 801-900 14 400 
136- 150 406-450 901-1 000 16 000 
151-165 451 -495 1 00 1-1 100 17 600 
166-180 496-540 I 10 1-1 200 19 200 
> 180 > 540 > I 200 20 800 

Alternativ 2 

Grundavgift skall betalas med 1 600 kr per påbörjad fyraveckorsperiod då 
slakt bedrivs. 

Rörlig avgift 
Förutom grundavgift enligt alternativ I e ller 2 skall rörlig avgift betalas 

motsvarande Livsmedelsverkets kostnader för distriktsveterinär eller annan 
veterinär som Livsmedelsverket anställt som besiktningsveterinär vid små-
skaligt slakteri . 

2. Betalning av avgifter 

Avgifter under 1.1 och 1.2 samt 1.4 betalas kvartalsvis under löpande 
kvartal. Avgifter under 1.3 och 1.5 betalas i efterskott. Samtliga avgifter 
betalas mot faktura. 

Allmä1111a råd 
Bestömmelser om dröjsmåls ränta finn s iförordningen (1993: 1138) om 

hantering av statliga fordringar. 
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3. Minskning av verksamhetens omfattning och nedläggning av slakteri 

Sådan minskning av verksamhetens omfattning som föranleder krav på 
minskad bemanning av besiktningspersonal samt nedläggning av slakteri skall 
anmälas till Livsmedelsverket. Efter sådan anmälan kan avgifter för besikt-
ningspersonalen komma att få betalas till verket under den tid verket har löne-
kostnader för uppsagd personal. 

4. Fristående sanitetsslaktavdelning 

Bestämmelserna om köttbesiktningsavgifter för slakteri skall även gälla för 
fristående sanitetsslaktavdelning. 
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