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Med stöd av 13 § förordningen ( 1989: 1100) om avgift för livsmedels-
tillsyn m.m. samt 6 § förordningen ( 1974:27 1) om kontro ll vid utförsel av 
livsmedel' medde lar Statens livsmedelsverk följ ande föreskrifter. 

Omfattning 

I § Denna författning innehåller föreskrifter om avgifter för t illsyn 
genom inspektioner, provtagningar och undersökningar vid 

- fi skanläggningar, svenskregistrerade fabriks fartyg, auktionshallar och 
grossistcentraler som hanterar fi skvaror, samt 

- anläggningar som hanterar mindre mängder fi skvaror som saluhålls direkt 
från fi skare till detaljist e ller till enskild konsument. 

I förfa ttningen finns även föreskrifter om avgifter för anläggningar som 
avses i första stycket i samband med 

- godkännandeprövning av livsmedelsloka l, och 
- export till tredje land. 

Tillsynsavgift 

2 § Om inte 3-5 §§ tillämpas skall tillsynsavgiften vara en (1 ) euro per 
ton fi skvaror som förs in på en anläggning. 

Vid tillsyn av svenskregistrerade fabriksfartyg utanför Sveriges gräns får 
till synsmyndi gheten ta ut en avgift som motsvarar de fakt iska kostnaderna 
för tillsynen. 

1 Senaste lyde lse av 6 § 1998:449. Jfr även rådets d irektiv 85/73/EEG, senast ändrat genom 
rådets d irektiv 96/43/EG (EGT nr L 162, 1.7.96; Celex 396L0043) 
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3 § Om den avgift som skall betalas enligt 2 § inte täcker kostnaderna får 
tillsynsmyndigheten ta ut en avgift som motsvarar de faktiska kostnaderna. 

4 § Om den avgift som skall betalas enligt 2 § överstiger de faktiska 
kostnaderna skall tillsynsmyndigheten nedsätta avgiften, dock med högst 55 
procent av den avgift som därvid skulle ha utgått. 

S § Anläggning som huvudsakligen kyler, fryser, djupfryser, paketerar 
eller lagrar fiskvaror skall betala en avgift som motsvarar de faktiska 
kostnader som tillsynsmyndigheten har för tillsynen. 

Godkännandeavgift 

6 § Den som ansöker om godkännande av livsmedelslokal i anläggning 
eller förnyad prövning av sådan redan godkänd livsmede ls lokal skall betala 
en avgift som motsvarar tillsynsmyndighetens faktiska kostnader för pröv-
ningen. 

Exportavgift 

7 § Anläggning som exporterar fiskvaror till tredje land skall betala en 
avgift som motsvarar de faktiska merkostnader som tillsynsmyndigheten har 
med anledning av exporten. 

Betalningsansvarig 

8 § Den som innehar anläggning som avses i denna författning skall 
betala avgifter till tillsynsmyndigheten. 

Avgifter enligt 2-5 och 7 §§ betalas kvartalsvis och faktureras under 
löpande kvartal. Avgifter enligt 6 § betalas i efterskott mot faktura. 

Avstämning 

9 § Tillsynsmyndigheten skall i samband med årsskiftet göra en avstäm-
ning så att de under året inbetalda preliminära avgifterna motsvarar myndig-
hetens faktiska kostnader. Om 4 § tillämpas skall avstämningen göras mot 
den nedsatta avgiften. 
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Omräkning 

10 § Vid omräkning av euro till svensk valuta skall användas den kurs som 
varje år, den första arbetsdagen i september, offentliggörs i Europeiska 
gemenskapernas officiella tidning (EGT), C-serien. Det omräknade beloppet 
skall tillämpas vid avgiftssättning året efter offentl iggörandet. 

Dispens 

11 § Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från föreskrifterna 
i denna författning. 
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Denna författ ning träder i kraft den I januari 2000. Äldre bestämmelser 
får, till och med utgången av j uni år 2000, til lämpas i s tället för motsvarande 
bestämmelser i denna författning. 

BERTIL NORBELIE 

Per Mattsson 
(Ti I lsynsenhet 2) 
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