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LIVSFS 2002:30  

(J 64:2) 

Utkom från trycket  

den 31 maj 2002 

beslutade den 17 maj 2002.  

 Med stöd av 2, 3, 6 och 9 §§ förordningen (2000:269)1 om kontroll av 

livsmedel som importeras från tredje land föreskriver Livsmedelsverket att 2, 

4 och 5 §§ i verkets föreskrifter (SLVFS 1999:21) om kontroll av animaliska 

livsmedel vid import från tredje land och bilagorna 3 och 10 till 

föreskrifterna skall ha följande lydelse. 

   
 
 

2 §2  Följande definitioner skall gälla. 

 Varor: animaliska livsmedel. 

  Sändning: en kvantitet varor av samma slag som omfattas av samma 

sundhetsintyg eller motsvarande dokument. Varorna skall komma från 

samma tredje land eller del av tredje land, och befordras med samma 

transportmedel.  

 Dokumentkontroll: kontroll av sundhetsintyg eller motsvarande 

dokument som åtföljer en sändning.  

 Identitetskontroll: kontroll genom okulärbesiktning av att sundhetsintyg 

eller motsvarande dokument och varan stämmer överens. 

 Fysisk kontroll: undersökning och kontroll av själva varan.  

 Lastansvarig: fysisk eller juridisk person samt ombud för denne som är 

ansvarig för en sändning.   

 Gränskontrollstation: kontrollstation där dokumentkontroll, 

identitetskontroll samt fysisk kontroll får utföras.  
                                                 
1 Senaste lydelse av 6 § 2002:184. 
2 Ändringen innebär att definitionen för Gränspasseringsstation upphävs.  
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 Import: avsikten att låta varor övergå till fri omsättning samt övergång till 

fri omsättning av varor inom EU.  

 Importvillkor: veterinärmedicinska krav gällande varor som skall 

importeras. 

 Behörig myndighet: Livsmedelsverket eller i förekommande fall 

kommunal myndighet som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511). 

 Officiell veterinär: en av Livsmedelsverket anställd veterinär. 

 Gränskontrollveterinär: officiell veterinär som utför föreskrivna 

arbetsuppgifter vid en gränskontrollstation.  

 

4 §  Sändningar skall föras in till Sverige via någon av de gränskontroll - 

stationer som förtecknas i bilaga 3.  

 

5 §  Lastansvarig skall i god tid i förväg anmäla en sändning till den 

gränskontrollstation där varorna planeras att föras in. Anmälan skall ske med 

hjälp av ett intyg enligt bilaga 4. Originalet och två kopior skall sändas till 

gränskontrollstationen och en kopia skall sändas till den tullregion till vilken 

gränskontrollstationen hör. Intyget skall avfattas på svenska, och om varorna 

skall transporteras vidare till ett annat EU-land även på detta lands språk. 

 Som alternativ till anmälan enligt första stycket får uppgifterna i intyget, 

efter överenskommelse med den behöriga myndigheten, i stället översändas 

per telefax eller med elektronisk post. 

__________________ 

 

 Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de utkommer från trycket.  

 

 

 

BERTIL NORBELIE 

 

 

 

  Susanne Carlsson 

  (Regelavdelningen) 
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    Bilaga 3 

      (till SLVFS 1999:21) 

 

 

Gränskontrollstationer 

Arlanda 

Göteborg 

Helsingborg   

Karlshamn  

Karlskrona 

Landvetter 

Stockholm 

Ystad 
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    Bilaga 10 

     (till SLVFS 1999:21) 

Avgifter för kontroller 

1.  Grundavgift 

   För varje sändning som kontrolleras enligt 10 – 13 §§ skall en grundavgift 

om 700 kronor erläggas.  

  Utöver grundavgiften skall en avgift om 6 öre erläggas för varje kilo vara i 

en sändning.  

2.  Kostnader för provtagning och undersökning 

 För uttagande av prover för laboratorieundersökningar skall erläggas en 

avgift om 10 kronor per prov. 

 För uttagande av prover särskilt för salmonellaundersökning skall erläggas 

en avgift om 20 kronor per prov. 

 För laboratorieundersökningar skall den faktiska analyskostnaden 

erläggas. 

3.  Kontroller utanför normal arbetstid 

 Som normal arbetstid räknas måndag till fredag mellan klockan 08.00 och  

17.00. För kontroller som sker utanför normal arbetstid beräknas avgift enligt 

följande. 

 Under tiden 17.00 fram till 22.00 skall grundavgiften räknas upp med 50 

procent. Mellan 22.00 och 08.00, samt lördag, söndag och helgdag skall 

avgiften räknas upp med 100 procent. 

4.  Extraordinära kontroller 

 Om föreskrivna kontroller kräver mer tid än normalt att utföra beroende på 

omständigheter som den lastansvarige svarar för, skall för denna tid erläggas 

175 kronor per påbörjad kvarts timme.  

5.  Uteblivna kontroller 

 Om en sändning som anmälts i enlighet med 5 § inte anländer till berörd 

gränskontrollstation, skall, om kontrollerna inte avbeställts i god tid, och om 

detta orsakat den behöriga myndigheten kostnader, den lastansvarige mot  

faktura ersätta myndigheten kostnaden för tidsåtgången med 175 kronor per 

påbörjad kvarts timme. 
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6.  Oanmälda sändningar 

 Om en sändning anländer till en gränskontrollstation utan att anmälan 

dessförinnan gjorts i enlighet med 5 §, och detta medför merarbete för den 

behöriga myndigheten, skall den lastansvarige mot faktura ersätta 

myndigheten kostnaden för tidsåtgången med 175 kronor per påbörjad kvarts 

timme. 


