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Föreskrifter om ändring i 
Livsmedelsverkets föreskrifter 
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LIVSFS 2006:16 
(H 20:2) 
Utkom från trycket 
den 29 juni 2006 
 

beslutade den 21 juni 2006. 

 Med stöd av 49 b och 55 §§ livsmedelsförordningen (1971:807)1 samt 
1 och 4 §§ förordningen (1989:1110) om avgift för livsmedelstillsyn m.m.2 
föreskriver Livsmedelsverket i fråga om verkets föreskrifter (LIVSFS 
2005:23) om avgifter 
 dels att punkten 1.3 i bilaga 1 till föreskrifterna ska upphöra att gälla, 
 dels att 1 kap. 1 och 2 §§ samt punkterna 1.1, 4.5 och 4.6 i bilaga 1 till 
föreskrifterna ska ha följande lydelse. 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

Tillämpningsområde 
1 §  Dessa föreskrifter innehåller allmänna bestämmelser om avgifter för 
kontroll, godkännande, registrering och tillstånd enligt livsmedelslagen 
(2006:804), föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller EG-
förordningar som kompletteras av lagen samt den kontroll som 
Livsmedelsverket ska svara för enligt förordningen (1998:900) om tillsyn 
enligt miljöbalken. Finns särskilda bestämmelser om avgifter i andra 
föreskrifter gäller dessa. 

                                                 
1 Förordningen omtryckt 1990:310. Senaste lydelse av 49 b § 1998:447 och av 55 § 1998:133. 
2 Senaste lydelse av 4 § 1998:1348.  
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Definitioner 
2 §3  I dessa föreskrifter avses med 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Kontroll, kontroll enligt definition i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för 
att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedels-
lagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, 
 Livsmedelsföretag, livsmedelsföretag enligt definition i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 
januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om 
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
___________________ 
 

 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2006.  
 
 
 
INGER ANDERSSON 
 
 
 
  Susanne Carlsson 
  (Regelavdelningen) 
 

 
3 Ändringen innebär att definitionen av begreppet kontrollmyndighet upphör att gälla.  
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Bilaga 1 
(till LIVSFS 2005:23) 

Bilaga 1 - Avgifter för ansökan om godkännande och 
tillstånd m.m. enligt 2 kap.  
1  Livsmedelstillsatser m.m. 
 
1.1 Avgift för ansökan om 

godkännande av livsmedelstillsats 
eller villkor för användningen av 
livsmedeltillsats enligt 1 a § 
Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2004:30) om 
livsmedelstillsatser:  
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 livsmedels-
grupp och inte heller är 
toxikologiskt utvärderad av 
JECFA (Joint FAO/WHO 
Expert Committee on Food 
Additives) 

d) tillstånd att vid tillverkning av 
livsmedel avsedda för export 
få använda livsmedelstillsats 
utan att den är godkänd i 
Sverige 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 500 kr 
 
 
28 375 kr 
 
 
 
 
 
 
520 kr per timme 
 
 
 
 
2 625 kr 

 
1.2  Avgift för ansökan om 

godkännande av rökarom 
 

 
 
2 625 kr 

1.3 har upphävts genom (LIVSFS 
2006:16). 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.5   Avgift för ansökan om godkännande 
av slakterier  

 
36 000 kr 
 

4.6  Avgift för ansökan om godkännande, 
enligt 19 § 3 livsmedelsförordningen 
(2006:813), av sådana tävlingar som 
avses i kommissionens förordning 
(EG) nr 753/2002 av den 29 april 
2002 om vissa tillämpnings-
föreskrifter till rådets förordning 
(EG) nr 1493/1999 när det gäller 
beteckning, bestämning, 
presentation och skydd av vissa 
vinprodukter4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 000 kr 

  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                 
4 EUT L 118, 4.5.2002, s. 1 (Celex 32002R0753). 
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