Livsmedelsverkets
författningssamling
ISSN 1651-3533

Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1999:21)
om kontroll av animaliska livsmedel
vid import från tredje land;
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(J 64:3)
Utkom från trycket
10 september 2002

beslutade den 6 september 2002.

Med stöd av 9 § förordningen (2000:269) om kontroll av livsmedel som
importeras från tredje land föreskriver Livsmedelsverket i fråga om
bilaga 10 till verkets föreskrifter (SLVFS 1999:21) om kontroll av
animaliska livsmedel vid import från tredje land
dels att punkt 1 skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas en ny punkt, punkt 7, av följande lydelse.
Bilaga 10 kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då
denna författning träder i kraft.

______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2002.

BERTIL NORBELIE

Susanne Carlsson
(Regelavdelningen)
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Bilaga 10
(till SLVFS 1999:21)

Avgifter för kontroller
1. Grundavgift
För varje sändning som genomgår dokumentkontroll, identitetskontroll
eller fysisk kontroll 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.
7. Intyg för icke-gemenskapsvaror
För erhållande av intyg som avses i 44, 46, 47 eller 53 § skall en avgift om
175 kr per intyg erläggas.
Om fler än ett intyg utfärdas vid ett och samma tillfälle skall en avgift om
175 kr erläggas för det första intyget och 50 kr per efterföljande intyg.
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