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Med stöda, 3. -L 5 och 9 l'örordningcn (2000:269) 0111 kontroll av 
li vsmedel som importeras frtrn tredje land l'iireskri vcr Statens livsmcdclsvcrk 
följande. 

I § Dessa föreskrifte r giillcr vid kontroll av andra livsmedel iin 
animaliska som importeras från ett land som inte är medl em i den Europeiska 
unionen, och som enligt Livsmcdclsverkcts loreskrirtcr eller en ligt direkt 
ti ll ämpliga EG-rättsakter skall importeras till Sverige via en 
gränskontrol I station. 

2 § Importören skall betal a a,·gift till Li vsmedelsverket enligt bilaga till 
dessa fo reskri ttcr. 

3 § Li vsmede lsverket kan medge undantag (dispens) ld111 dessa 
l'örcsk ri fter. 

LJi.:ssa foreskrif'ter träder i krni't di.:n I januari 200 I. 

BERTIL NORBELIE 
Susanne Carlsson 
( Regelavdeln ingen) 

SLVFS 2000:41 



2 

Avgifter för kontroller 

I. Grundavgift 

Bifoga 
(till SLVfS 2000:41) 

För varje varuparti som kontrolleras ska ll en grundavgift om 500 kronor 
erläggas. 

2. Laboratoricundersökning 

För laboratorieundersökning skal I en avgi It som motsvarar elen fakti ska 
analyskostnaden erläggas. 

3 . Kontroller utanför normal arbetslid 

Som normal arbetstid räknas måndag till l'redag mellan klockan 0800 och 
1700. För kontroller som sker utanför normal arbetstid beräknas avgift enligt 
följand e. 

Under tiden 1700 fram till 2200 skall g runclavgifien räknas upp med 
50 procent. Mellan 2200 och 0800. samt lördag, söndag och helgdag skall 
avgiften räknas upp med I 00 procent. 

4. Extraordinlira kontroller 

Om föreskrivna kontroller kräver mer tid än normalt att ut föra be1'oende på 
omständigheter som importören svarar för, skall för denna tid erläggas 
125 kronor per påbörjad kvarts timme. 
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