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Föreskrifter om ändring i Livsmedels-

verkets föreskrifter (SLVFS 1991:12) 

om avgifter i ärenden om tillstånd 

eller godkännanden; 

LIVSFS 2002:35 

(H 6) 

Utkom från trycket  
10 september 2002 

Omtryck 

beslutade den 6 september 2002.  

 Med stöd av 4 § förordningen (1989:1110)1 om avgift för livsmedelstillsyn 

m.m. föreskriver Livsmedelsverket att det i bilaga 1 till verkets föreskrifter 

(SLVFS 1991:12) om avgifter i ärenden om tillstånd eller godkännanden 

skall införas två nya punkter, punkterna 5.7 och 5.8, av följande lydelse.  

 Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag 

då denna författning träder i kraft. 

 

 

 Den som hos Livsmedelsverket ansöker om tillstånd, godkännande eller 

liknande skall mot faktura betala en avgift till Livsmedelsverket enligt 

bilaga 1 eller bilaga 2 till dessa föreskrifter. Om det finns särskilda skäl får 

Livsmedelsverket besluta att avgiften skall sättas ned eller efterges. 

______________ 

 

 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2002.  

 De nya föreskrifterna skall tillämpas i fråga om ansökningar som kommit 

in till Livsmedelsverket efter ikraftträdandet. 

 

 

 

BERTIL NORBELIE 

 

 

   Susanne Carlsson 

   (Regelavdelningen) 

                                                 
1 Senaste lydelse av 4 § 1998:1348.  
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           Bilaga 1 

   (till SLVFS 1991:12) 

 

Avgifter i ärenden om vissa tillstånd, godkännanden av 

livsmedelstillsatser, dispenser m.m. 

 Ansökningsavgift 

  

1.  Upphävd genom (SLVFS 2000:18) 

  

 

 

2.  Livsmedelstillsatser 

 

 

2.1 Godkännande av 

livsmedelstillsats enligt 6 § livs-

medelslagen eller ansökan om att 

vid tillverkning för testförsäljning 

få använda livsmedelstillsats 

enligt 4 § livsmedelsförordningen 

(1971:807)  

 a) livsmedelstillsats som är 

 godkänd för annan 

 livsmedelsgrupp 

 b) livsmedelstillsats som inte är 

 godkänd för annan 

 livsmedelsgrupp  

 c) livsmedelstillsats som inte är 

 godkänd för annan 

 livsmedelsgrupp och inte heller 

 är toxikologiskt utvärderad av 

 JECFA (Joint FAO/WHO 

 Expert Committee on Food 

 Additives) 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 500 kr 

 

 

28 375 kr 

 

 

520 kr per timme 

 

 

2.2  Godkännande av rökarom 

 

2 625 kr 



4 

 

 

LIVSFS 2002:35 

2.3 Tillstånd enligt 4 § 

livsmedelsförordningen att vid 

tillverkning av livsmedel avsedda 

för export få använda 

livsmedelstillsats utan att den är 

godkänd i Sverige 

 

2 625 kr 

3. Berikning 

 

 

3.1  Tillstånd, enligt 5 § 

Livsmedelsverkets föreskrifter 

(SLVFS 1983:2) om 

berikningsmedel i livsmedel, att 

berika livsmedel eller att införa 

berikat livsmedel till Sverige 

a) endast vitamin C 

b) övrig berikning 

 

 

 

 

 

 

 

1 595 kr 

3 655 kr 

3.2 Ändring i tillstånd enligt 3.1 

 

1 080 kr 

4.  Processkemikalier för 

dricksvatten 

 

 

4.1 Godkännande av 

processkemikalie för beredning 

av dricksvatten. Jmfr 11 § 

verkets föreskrifter och allmänna 

råd (SLVFS 1989:30) om 

dricksvatten.  

 

28 375 kr 

 

4.2 Dispens att använda 

processkemikalie för beredning 

av dricksvatten  

 

15 500 kr 

5.  Övrigt 

 

 

5.1 Tillstånd enligt 27 § 

livsmedelsförordningen att 

saluhålla köttliknande vara, 

mjölkliknande vara eller annat 

smörliknande fett än margarin 

 

5 200 kr 
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5.2 Tillstånd enligt 11 b § Livs-

medelsverkets föreskrifter och 

allmänna råd (SLVFS 1984:7) 

om mjölk m.m. 

 

5 200 kr 

 

5.3 Dispens från krav på märkning 

eller livsmedels beskaffenhet 

 

5 200 kr 

5.42 Tillstånd till import av livsmedel 

enligt 2 § förordning (2000:269) om 

kontroll av livsmedel som 

importeras från tredje land, utom 

varuprov, vad avser 

a) livsmedel som införs i 

    försäljningssyfte eller för annan  

    yrkesmässig hantering 

b) livsmedel som införs i annat syfte  

    än under punkten a). 

 

 

 

 

 

 

450 kr 

 

 

200 kr 

5.53 Godkännande som naturligt 

mineralvatten enligt 3 § 

Livsmedelsverkets föreskrifter 

och allmänna råd (SLVFS 

1993:29) om naturligt mineral-

vatten, avgift enligt a) och i 

förekommande fall enligt b) och 

c). 

a) 520 kr per timme 

b) avgift motsvarande rese- 

och traktamentskostnader 

c) avgift motsvarande Livs-

medelsverkets kostnader 

för undersökningar enligt 

bilaga 1 i föreskrifterna 

om naturligt mineral-

vatten som inte utförs av 

verket 

  

                                                 
2 Införd genom SLVFS 1992:10.  
3 Införd genom SLVFS 1993:44.  
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5.64 Ansökan rörande utsläppande av 

produkt på gemenskapsmarknaden 

som nytt livsmedel eller ny livs-

medelsingrediens enligt artiklarna 

4.1-4.2 och 6.1-6.3 i Europapar-

lamentets och rådets förordning 

(EG) nr 258/97 om nya livsmedel 

och nya livsmedelsingredienser.5 

a) 550 kr per timme hand-

läggningstid, och 

b)  avgift motsvarande 

Livsmedelsverkets rese- och 

traktamentskostnader, och 

c) avgift motsvarande 

Livsmedelsverkets kostnader 

för de övriga undersökningar 

och utredningar som 

Livsmedelsverket bedömer 

vara nödvändiga för 

handläggning av ansökan 

  

5.76 Ansökan, enligt 41 § livsmedels-

förordningen (1971:807), om 

godkännande av slakterier och 

fristående sanitetsslaktavdelningar  (LIVSFS 2002:x) 

40 000 kr 

  

5.87 Ansökan, enligt 41 § livsmedels-

förordningen (1971:807), om 

förnyad prövning av godkännande 

av slakterier och fristående 

sanitetsslaktavdelningar på grund av 

att 

- den i lokalen bedrivna 

verksamheten ändrats 

väsentligt, eller 

- lokalen eller dess inredning 

ändrats väsentligt. 

20 000 kr 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Införd genom SLVFS 1998:12.  
5 EGT L 43, 14.2.1997, s. 1; Celex 31997R0258. 
6 Införd genom LIVSFS 2002:35.  
7 Införd genom LIVSFS 2002:35.  
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  Bilaga 2 

  (till SLVFS 1991:12) 

 

Avgifter i ärenden om godkännanden av laboratorier enligt 

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 

1994:16) om laboratorier som anlitas vid tillsyn enligt 

livsmedelslagen samt för tillsyn över dessa laboratorier8 

 

 Avgift 

  

Godkännandeprövning och löpande 

tillsyn över laboratorier som godkänns 

av Livsmedelsverket, avgift enligt a) 

och i förekommande fall enligt b) 

 

 

a) 550 kr per timme 

b) avgift motsvarande rese- 

och traktamentskostnader 

 

 

                                                 
8 Senaste lydelse SLVFS 1997:15.  


