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Föreskrifter om ändring i Livsmedels- 
verkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om 
avgifter för offentlig kontroll, prövning och 

registrering; 

LIVSFS 2011:18  

(H 20:9) 

Utkom från trycket  
22 december 2011 

beslutade den 12 december 2011. 

 Med stöd av 11 och 12 §§ förordningen (2006:812) om offentlig kontroll 
av livsmedel som importeras från ett tredje land, 17 § förordningen 
(2006:815) om provtagning av djur, m.m. och 17 § förordningen (2006:1166) 
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel föreskriver Livsmedelsverket 
i fråga om verkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig 
kontroll, prövning och registrering  
 dels att bilaga 4, avsnitt 1 och 2 ska upphöra att gälla, 
 dels att 6 kap 1-4 §§ samt bilaga 3, avsnitt 3, ska ha följande lydelse, 
 dels att mellanrubriken före 6 kap 1 § ska ha följande lydelse, 
 dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap 2a §, av följande lydelse. 

6 kap.  Avgifter för provtagning och undersökning  

Restsubstanser, kontaminanter och bekämpningsmedelsrester  

1 §  Livsmedelsföretagare ska, för att täcka Livsmedelsverkets kostnader för 
provtagning och undersökning av mjölk i fråga om restsubstanser, för var 
och en av sina anläggningar som tar emot obehandlad mjölk årligen betala en 
avgift på 0,67 kronor per tusen liter obehandlad mjölk som anläggningen 
samlar in. Avgiften beräknas på närmast föregående års volym.  
 Livsmedelsföretagaren ska årligen senast vid utgången av februari månad 
lämna uppgift till Livsmedelsverket om det antal liter mjölk som samlats in. 
  
2 §  Livsmedelsföretagare ska, för att täcka Livsmedelsverkets kostnader för 
provtagning och undersökning av restsubstanser i ägg, årligen betala en 
avgift för var och en av sina anläggningar som förpackar ägg. Avgiften 
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betalas med 8,5 kronor per ton ägg som anläggningen väger in. Avgiften 
beräknas på närmast föregående års volym. 
 Livsmedelsföretagaren ska årligen senast vid utgången av februari månad 
lämna uppgift till Livsmedelsverket om det antal ton ägg som vägts in. 
 
2a §  Livsmedelsföretagare ska för var och en av sina anläggningar som  

- slaktar kött från tama hov- och klövdjur, hägnat vilt och fjäderfä, 
årligen betala en avgift för provtagning och undersökning av 
restsubstanser. Avgiften betalas med 19,20 kr per ton slaktat kött 

- slaktar kött från nötkreatur, svin och fjäderfä årligen betala en avgift 
för undersökning av salmonella. Avgiften betalas med 3,50 kr per ton 
slaktat kött. 

Avgifter enligt första stycket beräknas på närmast föregående års slaktvikt. 
 Livsmedelsföretagaren ska årligen senast vid utgången av februari månad 
lämna uppgift till Livsmedelsverket om det antal ton kött som slaktats. 
 
3 §  Livsmedelsföretagare ska för provtagning och undersökning av konta-
minanter för var och en av sina anläggningar som 

− tar emot obehandlad mjölk årligen betala en avgift på 0,06 kr per tusen 
liter obehandlad mjölk som anläggningen samlar in, beräknat på 
närmast föregående års volym, 

− förpackar ägg årligen betala en avgift på 1,45 kr per ton ägg som vägs 
in vid anläggningen, beräknat på antalet ton invägda ägg närmast 
föregående år,  

− slaktar kött från tama hov- och klövdjur, hägnat vilt och fjäderfä 
årligen betala en avgift på 0,55 kr per ton slaktat kött, beräknat på 
närmast föregående års slaktvikt.  

 Livsmedelsföretagaren ska årligen senast vid utgången av februari månad 
lämna uppgift till Livsmedelsverket om mängden insamlad mjölk, invägda 
ägg respektive slaktat kött. 
 
4 §  Livsmedelsföretagare vid en kvarnanläggning där spannmål mals för 
livsmedelsändamål ska årligen betala en avgift för provtagning och under-
sökning av kontaminanter och bekämpningsmedelsrester. 
 Avgiften betalas med 1,55 kr per ton mald spannmål. Avgiften beräknas på 
det antal ton spannmål som malts för livsmedelsändamål under närmast före-
gående år.  
 Livsmedelsföretagaren ska årligen senast vid utgången av februari månad 
lämna uppgifter om mängden mald spannmål till Livsmedelsverket.  
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___________________ 
 
 Dessa föreskrifter (LIVSFS 2011:18) träder i kraft den 1 januari 2012. 
 
 
 
INGER ANDERSSON 
 
 
 
  Stefan Ernlund 
  (Regelutvecklingsavdelningen) 
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 Bilaga 3 

 (till LIVSFS 2006:21) 

Avsnitt 3 - Avgifter för stickprovtagning vid import från tredje land 
enligt 4 kap. 3 §   

 
Förteckning över varuslag för vilka avgift ska 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 ätbara slaktbiprodukter av 
nötkreatur, tamsvin, får, get, häst, åsna, 
mula, mulåsna, ren eller fjäderfä 

6,00 öre 
 
 
 
 
 
 

   
ur 0302-0305 Laxfisk, odlad 0,90 öre 
   
0401-0406 Mjölkprodukter 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 
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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 rost-
ning av spannmål eller spannmåls-
produkter; 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 
 
 

 
 


