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Föreskrifter om ändring i Livsmedels-
verkets föreskrifter (SLVFS 1999:3) 
med taxa för stickprovsundersökning  
vid import av vissa livsmedel; 

LIVSFS 2004:23 
(J 67) 
Utkom från trycket 
18 oktober 2004 
Omtryck 

beslutade den 12 oktober 2004. 

 Med stöd av 10 § förordningen (2000:269)1 om kontroll av livsmedel som 
importeras från tredje land föreskriver Livsmedelsverket att 2 § i verkets 
föreskrifter (SLVFS 1999:3) med taxa för stickprovsundersökning vid import 
av vissa livsmedel och bilagan till föreskrifterna skall ha följande lydelse. 
 Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag 
då dessa föreskrifter träder i kraft. 
 
 
 
1 §  Livsmedelsverkets kostnader för stickprovsundersökning vid import av 
vissa livsmedel skall täckas genom en avgift. Avgiften skall inte utgå vid 
import från Norge av animaliska livsmedel eller vid import från Island av 
fisk och fiskvaror. 
   Avgiften skall, för de varuslag som anges i bilaga till dessa föreskrifter, tas 
ut för varje kilogram av varans nettovikt.  
    
2 §  Avgiften skall betalas till Tullverket av den som är tullskyldig för varan. 
(LIVSFS 2004:23) 
 
3 §  Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från dessa föreskrifter. 

                                                 
1 Senaste lydelse av 10 § 2000:1321.  



 
 

 
LIVSFS 2004:23 

2

______________ 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2004.  
 
 
 
INGER ANDERSSON 
 
 
 
  Susanne Carlsson 
  (Regelavdelningen) 
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   Bilaga2 
   (till SLVFS 1999:3) 
 

Förteckning över varuslag för vilka avgift skall betalas vid 
import 
 
HS-nummer Varuslag Avgift/kg 
   
ur 0201, 
ur 0202, 
ur 0203, 0204 
0205, 
ur 0206, 0207, 
ur 0208, 0209, 
ur 0210 

Kött och andra ätbara slaktbiprodukter 
av nötkreatur, tamsvin, får, get, häst, 
åsna, mula, mulåsna, ren eller fjäderfä 

2,70 öre 
 
 
 
 
 
 

   
ur 0302-0305 Laxfisk, odlad 0,90 öre 
   
0401-0406 Mejeriprodukter 2,70 öre 
   
0701-0714 Grönsaker samt vissa ätbara rötter och 

stam- eller rotknölar 
2,70 öre 
 

   
0801-0814 Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; 

skal av citrusfrukter eller meloner 
2,70 öre 
 

   
1001-1008 Spannmål 1,30 öre 
   
1101-1104 Produkter från kvarnindustrin 1,30 öre 
   
1202 Jordnötter 2,70 öre 
   
ur 1214 Kålrötter 2,70 öre 
   
1601, 1602 Beredningar av kött, slaktbiprodukter 

eller blod 
2,70 öre 

                                                 
2 Senaste lydelse 2004:23.  
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HS-nummer Varuslag Avgift/kg 
   
ur 1901, 1902 
och 1904 

Livsmedelsberedningar av mjöl, 
stärkelse, maltextrakt eller av varor 
enligt nr 0401-0404; pastaprodukter 
och couscous; livsmedelsberedningar 
erhållna genom svällning eller rostning 
av spannmål eller spannmålsprodukter; 
spannmål, annan än majs, i form av 
korn, förkokt eller på annat sätt beredd 

1,30 öre 

   
2001-2009 Beredningar av grönsaker, frukt, bär, 

nötter eller andra växtdelar 
1,75 öre 
 
 

   
 


