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Föreskrifter om ändring i 
Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2005:23) om avgifter; 

LIVSFS 2006:8 
(H 20:1 ) 
Utkom från trycket 
den 9 maj 2006  

beslutade den 26 april 2006. 

 Med stöd av 50 och 55 §§ livsmedelsförordningen (1971:807)1, 6 och 
11 §§ kungörelsen (1974:271)2 om kontroll vid utförsel av livsmedel och  
1 a och 4 §§ förordningen (1989:1110)3 om avgift för livsmedelstillsyn m.m. 
samt 9 § förordningen (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras 
från tredje land föreskriver Livsmedelsverket att 5 kap. 9 § i verkets 
föreskrifter (LIVSFS 2005:23) om avgifter och punkten 4.7 i bilaga 1 och 
avsnitt 2 punkten 2 i bilaga 3 ska ha följande lydelse. 

5 kap. Avgifter för kontroll vid export 
9 §  Avgift för slakt-, stycknings-, kyl- och fryshus- och 
charkuterivaruanläggningar samt fiskeriproduktanläggningar betalas 
kvartalsvis under löpande kvartal. Avgift enligt 6 § tredje stycket för 
besiktningspersonalen ska betalas i efterskott.  

                                                 
1 Förordningen omtryckt 1990:310. Senaste lydelse av 50 § 2005:1042 och av 55 § 1998:133. 
2 Senaste lydelse av 6 § 1998:449. 
3 Senaste lydelse av 1 a § 1999:1224. 
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___________________ 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de kommer ut från trycket.  
 
 
 
INGER ANDERSSON 
 
 
 
  Susanne Carlsson 
  (Regelavdelningen)   
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Bilaga 1 
(till LIVSFS 2005:23) 

Bilaga 1 – Avgifter för ansökan om godkännande och 
tillstånd m.m. enligt 2 kap. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  Övrigt 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4.7 Godkännandeprövning och 

löpande kontroll av laboratorier 
som godkänns av 
Livsmedelsverket enligt verkets 
föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om 
offentlig kontroll av livsmedel, 
avgift enligt a) och i 
förekommande fall enligt b) 

 

 
 
 
 
 
 
 
a) 550 kr per timme 
b) avgift motsvarande rese- 

och traktamentskostnader 
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       Bilaga 3 
(till LIVSFS 2005:23) 

Avsnitt 2  Avgifter för kontroll enligt 4 kap. 2 § vid import av andra 
livsmedel än animaliska som importeras från tredje land 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  Provtagning och laboratorieundersökning 
 För uttagande av prov för laboratorieundersökning ska en avgift betalas 
om 20 kronor per enskilt prov. 
 För laboratorieundersökning ska en avgift betalas som motsvarar den 
faktiska analyskostnaden. 

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