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Livsmedelsverkets föreskrifter om 

avgifter för kontroll av spannmål och 

spannmålsprodukter som producerats 

inom landet; 

LIVSFS 2003:24  

(H 326) 

Utkom från trycket  
den 23 juni 2003 

beslutade den 5 juni 2003. 

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

m.m. föreskriver Livsmedelsverket följande. 

 

 

1 §  Den som driver verksamhet vid en kvarnanläggning där spannmål mals 

för livsmedelsändamål skall årligen mot faktura betala en avgift till 

Livsmedelsverket för kontroll av bekämpningsmedelsrester och persistenta 

organiska miljöföroreningar.  

 Avgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen beräknas 

enligt följande.  

 

Spannmål, ton                                             Fast avgift, kronor                                                         

  

  < 1 001  1 500 

 1 001 -  5 000  4 500 

 5 001 -  25 000  11 000 

 25 001 -  100 000  22 500 

   > 100 000  34 000 

 

 Den rörliga delen uppgår till 1,20 kr per ton mald spannmål. 

 

2 §  Avgiften beräknas på det antal ton spannmål som malts för 

livsmedelsändamål under närmast föregående år. Den som driver verksamhet 

vid en kvarnanläggning där spannmål mals för livsmedelsändamål skall 

                                                 
1 Senaste lydelse av 4 § 1998:1348.  
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lämna uppgifter om mald mängd spannmål till Livsmedelsverket årligen 

senast den 31 januari. 

 

3 §  Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från bestämmelserna i 

dessa föreskrifter.  

__________________ 

 

 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2003, då Livsmedelsverkets 

föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1991:29) om avgifter för kontroll av 

rester av bekämpningsmedel i inom landet producerad spannmål och 

produkter därav upphör att gälla. 

 Avgift enligt dessa föreskrifter skall betalas första gången år 2003 och 

beräknas på den mängd spannmål som producerats inom landet och malts för 

livsmedelsändamål under år 2002. Avgiften för år 2003 skall reduceras med 

ett belopp motsvarande den avgift som betalas år 2003 enligt 

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1991:29) om 

avgifter för kontroll av rester av bekämpningsmedel i inom landet 

producerad spannmål och produkter därav. 
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