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Med stöd av 49 b och 55 §§ livsmedelsförordningen ( I 97 1 :807)1 föreskriver 
Statens livsmedelsverk att bilaga 9 ti ll verkets kungörelse ( 1994 : 11 ) med 
föreskrifter och allmänna råd om slakt m.m. av fjäderfä skall ha följande 
lydelse. 

Denna kungörelse träder i kraft den I mars 1997. Äldre bestämmelser skall 
dock fortfarande tillämpas för avgifter som avser tid före ikraft trädandet. 

ARNE KARDELL 

Håkan Stenson 
(Tillsynsenhet I) 

1 Förordning om1ryckt 1990:3 1 O; senaste lydelse av 55 § 1992:474 
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Bilaga 9 
(till SLY FS 1994:11) 

Avgifter för köttbesiktning m.m. vid fjäderfäslakteri 

I § För slakteri med årlig produktion om mer än 30 000 kycklingar eller 

3 

mer än 25 000 andra fjäderfän skall avgift för besiktningspersonal betalas med 
580 000 kr per år för varje heltidsanställd besiktningsveterinär eller med detta 
belopp i proportion till annan arbetstid för varje veterinär som inte är heltids-
anställd. 

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

2 § Slakteri skall utöver de avgifter som anges i I § betala 
I . avgift för Livsmedelsverkets centrala administration med 66 000 kr per år 

för varje anställd besiktningsveterinär som ingår i bemanningen vid årets 
början 

2. avgift för restsubstanskontroll 
3. avgift för salmonellakontroll 
4 . avgift för antibiotikakontroll 

Avgifterna vid 2.- 4 . betalas med belopp motsvarande slakteriets andel, beräk-
nad efter antalet till förda slaktkycklingar, av Livsmedelsverkets kostnad för de 
nat ionella provtagningsprogrammen. 

3 § För slakteri med årlig produktion om högst 30 000 kycklingar eller 
25 000 andra fj äderfän skall istället för avgift enligt 2 § betalas avgift dels i 
form av grundavgift dels i form av rörlig avgift. 

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

kycklingar eller högst 12 500 andra fjäderfän respektive 
- 7 200 kr för kontrollslakteri med en större årlig 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. 
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Betalning och fakturering av avgifter 

4 § Avgifterna enligt I § första stycket och 2 § skall betalas kvartalsvis 
under löpande kvartal. Avgifterna enligt I § andra stycket betalas i efterskott. 
Avgifterna betalas mot faktura . 

S § Avgifterna enligt 3 § skall betalas i efterskott mot faktura . 

Minskad verksamhet, nedläggning m.m. 

6 § Minskning av verksamhetens omfattning som föranleder krav på 
minskad bemanning av besiktningspersonal, nedläggning eller upphörande av 
verksamheten skall anmälas till Livsmedelsverket. 

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