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Livsmedelsverkets föreskrifter om 
ändring  i Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig 
kontroll, prövning och registrering;

beslutade den 11 december 2017.

Med stöd av 17 och 21 §§ förordningen (2006:1166) om avgifter
för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter och
17 § förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m. föreskri-
ver Livsmedelsverket i fråga om Livsmedelsverkets föreskrifter
(LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och
registrering

dels att 6 kap. 1–3 §§ samt bilaga 3 till föreskrifterna ska ha föl-
jande lydelse,

dels att det införs två nya paragrafer, 4 kap. 5 och 6 §§, och närmast
före 4 kap. 5 och 6 §§ nya rubriker av följande lydelse. 

4 kap. Avgifter för importkontroll 

Ekologiska livsmedel

5 § Importören ska betala avgift till Livsmedelsverket enligt bilaga 3
avsnitt 5 för kontroll av sådana livsmedel som omfattas av förordning
(EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrif-
ter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för
import av ekologiska produkter från tredjeländer.

Samordning 

6 § Avgiften för kontroll enligt 5 § samordnas med den avgift som
ska betalas enligt 1 eller 2 §§ på sätt att endast den högre avgiften
betalas.

LIVSFS 2017:3
(H 20:12)
Utkom från trycket
den 15 december 2017
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6 kap. Avgifter för provtagning och undersökning

Restsubstanser, kontaminanter och bekämpningsmedelsrester

1 §1 Livsmedelsföretagare ska, för att täcka Livsmedelsverkets kost-
nader för provtagning och undersökning av mjölk i fråga om restsub-
stanser, för var och en av sina anläggningar som tar emot obehandlad
mjölk årligen betala en avgift på 0,88 kronor per tusen liter obehand-
lad mjölk som anläggningen beräknas samla in. Avgiften ska baseras
på årets beräknade produktionsvolym.

2 §2 Livsmedelsföretagare ska, för att täcka Livsmedelsverkets kost-
nader för provtagning och undersökning av restsubstanser i ägg, årli-
gen betala en avgift för var och en av sina anläggningar som förpackar
ägg. Avgiften betalas med 9,99 kronor per ton ägg som anläggningen
beräknas väga in och ska baseras på årets beräknade produktions-
volym. 

2 a §3 Livsmedelsföretagare ska för var och en av sina anläggningar
som 

1. slaktar tama hov- och klövdjur, hägnat vilt och fjäderfä, årligen
betala en avgift för provtagning och undersökning av restsubstanser
med 25,62 kronor per beräknat ton slaktat kött, eller 

2. slaktar nötkreatur, svin och fjäderfä årligen betala en avgift för
undersökning av salmonella med 3,08 kronor per beräknat ton slaktat
kött.

Avgifterna i första stycket ska baseras på årets beräknade produk-
tionsvolym. 

3 §4 Livsmedelsföretagare ska för provtagning och undersökning av
kontaminanter för var och en av sina anläggningar som 

1. tar emot obehandlad mjölk årligen betala en avgift på 0,047 kro-
nor per tusen liter obehandlad mjölk som anläggningen beräknas
samla in, 

2. förpackar ägg årligen betala en avgift på 2,37 kronor per ton ägg
som beräknas vägas in vid anläggningen, eller 

3. slaktar tama hov- och klövdjur, hägnat vilt och fjäderfä årligen
betala en avgift på 0,82 kronor per beräknat ton slaktat kött. 

Avgifterna i första stycket ska baseras på årets beräknade produk-
tionsvolym.

1 Senaste lydelse LIVSFS 2013:9
2 Senaste lydelse LIVSFS 2013:9
3 Senaste lydelse LIVSFS 2013:9
4 Senaste lydelse LIVSFS 2013:9
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Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018. 

ANNICA SOHLSTRÖM
Kristina Ohlsson
(Juridiska avdelningen)
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Elanders Sverige AB, 2017

Bilaga 35

(LIVSFS 2006:21)

Bilaga 3 – Avgifter för importkontroll enligt 4 kap.

Avsnitt 5 – Avgifter för kontroll enligt 4 kap. 5 § vid import av 
ekologiska produkter

1. Grundavgift 

För varje sändning som genomgår kontroll ska en grundavgift på 750
kronor betalas. 

2. Provtagning och undersökning 

För uttagande av prover i enlighet med skyddsåtgärder beslutade av
EU eller på grund av misstanke om bristande efterlevnad ska en avgift
på 40 kr per prov betalas. 

För laboratorieundersökningar inklusive transportkostnader enligt
första stycket ska en avgift motsvarande den faktiska kostnaden beta-
las.

3. Kontroller utanför normal arbetstid 

Som normal arbetstid räknas helgfri måndag till fredag kl. 8–17. För
kontroller som sker utanför normal arbetstid beräknas avgift enligt
följande. 

För kvällstid, kl. 17–22, ska grundavgiften räknas upp med 50 pro-
cent. 

För nattetid, kl. 22–8, samt lördag, söndag och helgdag ska avgiften
räknas upp med 100 procent. 

5 Senaste lydelse av bilaga 3, avsnitt 1, 3 och 4 LIVSFS 2015:4 och senaste
lydelse av avsnitt 2 LIVSFS 2016:2.
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