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beslutade den 8 november 2006.

Livsmedelsverket föreskriver följande, med stöd av 6 och 11 §§
kungörelsen (1974:271) 1 om tillsyn vid utförsel av livsmedel, 2, 3, 4 och 13
§§ förordningen (1989:1110) 2 om avgift för livsmedelstillsyn m.m., 69 §
djurskyddsförordningen (1988:539), 5 och 6 §§ förordningen (1995:702) 3 om
EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, 5 § förordningen
(1995:1345) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och
livsmedel, 17 § förordningen (2006:815) om provtagning av djur, m.m., 5
kap. 1 § och 8 kap. 2 § förordningen (1998:940) 4 om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken samt 11 och 12 §§ förordningen (2006:812) om
offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land.

1

Senaste lydelse av 6 § 1998:449
Senaste lydelse av 4 § 1998:1348
3 Senast lydelse av 5 § 2006:839
4 Senaste lydelse av 8 kap. 2 § 1999:375
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1 kap. Allmänna bestämmelser
Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för offentlig
kontroll som utförs av Livsmedelsverket eller av kontrollorgan som utsetts
av Livsmedelsverket samt för prövning och registrering enligt
livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt den kontroll
som Livsmedelsverket ska svara för enligt miljöbalken och djurskyddslagen
(1988:534).
Ytterligare regler om avgifter finns bland annat 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
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd. Om
det finns särskilda bestämmelser om avgifter i andra föreskrifter beslutade av
Livsmedelsverket gäller de bestämmelserna.
Nedsättning av avgifter
2 § Om det finns särskilda skäl får Livsmedelsverket besluta att avgift enligt
dessa föreskrifter ska sättas ned eller efterges.
Betalning
3 § Avgift ska betalas mot faktura.
Dispens
4 § Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från bestämmelserna i
dessa föreskrifter.

2 kap. Avgifter för prövning och registrering
Godkännande
1 § Den som ansöker om godkännande av en anläggning för att bedriva
livsmedelsverksamhet ska betala en avgift till Livsmedelsverket som
motsvarar den årliga kontrollavgiften som framgår av bilaga 1.
Med undantag från första stycket ska den som ansöker om godkännande
av en slakterianläggning eller en vilthanteringsanläggning betala en
godkännandeavgift till Livsmedelsverket på 36 000 kr.
För godkännande av en anläggning på grund av ägarbyte eller väsentlig
förändring av verksamheten ska en halv avgift enligt första stycket betalas.
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Registrering
2 § Den som anmäler en anläggning för registrering hos Livsmedelsverket
ska betala en avgift till verket på 900 kr.
Vissa tillstånd, godkännanden m.m.
3 § Den som hos Livsmedelsverket ansöker om annat tillstånd, godkännande
eller liknande än sådant som avses i 1 och 2 §§ ska betala en avgift till verket
enligt bilaga 2.

3 kap. Avgifter för kontroll
Årlig kontrollavgift
1 § Livsmedelsföretagare, utom de företagare som enbart bedriver
primärproduktion, ska till Livsmedelsverket betala årlig avgift för offentlig
kontroll av var och en av sina livsmedelsanläggningar. Livsmedelsverket
riskklassificerar anläggningen utifrån den risk som är förknippad med
anläggningens verksamheter och de erfarenheter myndigheten har av
verksamheterna vid anläggningen.
Den årliga kontrollavgiften för varje riskklass och erfarenhetsklass framgår
av bilaga 1.
Kontrollavgift för slakteri- och vilthanteringsanläggningar
2 § Med undantag från 1 § ska slakteri- och vilthanteringsanläggningar
betala kvartalsvis avgift till Livsmedelsverket för offentlig kontroll.
Livsmedelsverket fastställer den kontrolltid som ska åtgå. Kontrolltiden
ska tillsammans med den av Livsmedelsverket fastställda timtaxan ligga till
grund för avgiften. Avgiften ska motsvara myndighetens faktiska kostnader
för kontrollen.
Kontrollavgift för styckningsanläggningar
3 § Styckningsanläggningar ska utöver årlig kontrollavgift enligt 1 § betala
avgift för sådan ytterligare offentlig kontroll som avses i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 5 samt i 4 §
livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av
livsmedel.
5

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om
fastställande av särskilda bestämmelser för genomförande av offentlig kontroll av produkter av
animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 226, 25.6.2004, s. 83, Celex
32004R0854.
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Livsmedelsverket fastställer den kontrolltid som ska åtgå. Kontrolltiden
ska tillsammans med den av Livsmedelsverket fastställda timtaxan ligga till
grund för avgiften. Avgiften ska motsvara myndighetens faktiska kostnader
för kontrollen.
Avgiften ska betalas kvartalsvis.
Ändring av verksamheten
4 § Vid minskning eller nedläggning av en verksamhet vid en anläggning
som avses i 2 och 3 §§ och som påverkar Livsmedelsverkets faktiska
kostnader för kontrollen av anläggningen får verket ta ut avgift under den tid
verket har kostnader för uppsagd personal.
Vid ökning eller annan förändring av verksamhet vid sådan anläggning får
Livsmedelsverket, för att täcka myndighetens ökade faktiska kostnader,
fastställa ny avgift eller utökad kontrolltid.
Extra offentlig kontroll
5 § Bestämmelser om avgift för extra offentlig kontroll finns i artikel 28 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004.

4 kap. Avgifter för importkontroll
Animaliska livsmedel
1 § Importören eller dennes ombud ska betala avgift till Livsmedelsverket
enligt bilaga 3 avsnitt 1 för kontroll av sådana varor som omfattas av
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2004:3) om kontroll av animaliska
livsmedel vid import från tredje land.
Icke-animaliska livsmedel
2 § Importören ska betala avgift till Livsmedelsverket enligt bilaga 3 avsnitt
2 för kontroll av icke-animaliska livsmedel som importeras från ett land som
inte är medlem i den Europeiska unionen, och som enligt Livsmedelsverkets
föreskrifter eller enligt direkt tillämpliga EG-rättsakter ska importeras till
Sverige via en gränskontrollstation.
Stickprovsundersökning
3 § Den som är gäldenär enligt tullagstiftningen ska betala avgift för
stickprovsundersökning till Tullverket för att täcka Livsmedelsverkets
kostnader för stickprovsundersökning vid import av vissa livsmedel från
tredje land.
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Avgiften ska inte utgå vid import från Norge av animaliska livsmedel eller
vid import från Island av fisk och fiskeriprodukter.
Avgiften ska, för de varuslag som anges i bilaga 3 avsnitt 3 till dessa
föreskrifter, tas ut för varje kilo av varans nettovikt.

5 kap. Avgifter för exportkontroll
Viss export till tredjeland
1 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 3 kap.
betala avgift till Livsmedelsverket för sådan särskild kontroll som föranleds
av införselbestämmelser i tredje land.
Livsmedelsverket fastställer kontrolltid utifrån de krav som ställs på
verksamheten. Kontrolltiden ska, tillsammans med fastställd timtaxa, ligga
till grund för avgiften.
Avgiften ska motsvara den faktiska merkostnaden som Livsmedelsverket
har för kontrollen med anledning av exporten.
Avgiften ska betalas kvartalsvis.
2 § Vid minskning eller nedläggning av en verksamhet vid en anläggning
som avses i 1 § och som föranleder minskad kontroll får Livsmedelsverket ta
ut avgift under den tid myndigheten har kostnader för uppsagd personal.

6 kap. Avgifter för provtagning och undersökning
Vissa ämnen och restsubstanser
1 § Livsmedelsföretagare ska, för att täcka Livsmedelsverkets kostnader för
provtagning och undersökning av mjölk i fråga om ämnen och restsubstanser,
för var och en av sina anläggningar som tar emot obehandlad mjölk årligen
till Livsmedelsverket betala 0,02 euro per tusen liter obehandlad mjölk som
anläggningen samlar in.
Avgiften beräknas på närmast föregående års volym.
För omräkning till svensk valuta av de belopp som anges i euro gäller den
kurs som varje år, den första arbetsdagen i september, offentliggörs i
Europeiska Unionens officiella tidning (EUT), C-serien. Kursen ska
tillämpas från och med den 1 januari nästföljande år.
2 § Livsmedelsföretagare ska, för att täcka Livsmedelsverkets kostnader för
provtagning och undersökning av ämnen och restsubstanser i ägg, betala en
avgift till Livsmedelsverket för var och en av sina anläggningar som
förpackar ägg. Avgiften ska betalas årligen senast vid utgången av mars
månad.

LIVSFS 2006:21

6
Avgiften utgörs av en fast och en rörlig del enligt bilaga 4 avsnitt 1.
Avgiften beräknas på närmast föregående års volym.
3 § Livsmedelsföretagare ska för kontrollen av persistenta organiska
miljöföroreningar för var och en av sina anläggningar som
− tar emot obehandlad mjölk betala en avgift på 0,06 kr per tusen liter
obehandlad mjölk som anläggningen samlar in, beräknat på närmast
föregående års volym,
− förpackar ägg betala en avgift på 3,40 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 betala
en avgift på 1,21 kr per ton slaktat kött, beräknat på närmast
föregående års slaktvikt.
Avgiften ska betalas till Livsmedelsverket årligen.
4 § Livsmedelsföretagare vid en kvarnanläggning där spannmål mals för
livsmedelsändamål ska årligen betala en avgift till Livsmedelsverket för
kontroll av bekämpningsmedelsrester och persistenta organiska
miljöföroreningar.
Avgiften består av en fast och en rörlig del enligt bilaga 4 avsnitt 2.
Avgiften beräknas på det antal ton spannmål som malts för
livsmedelsändamål under närmast föregående år. Livsmedelsföretagaren ska
lämna uppgifter om mängden mald spannmål till Livsmedelsverket årligen
senast den 31 januari.
Provtagning av material i kontakt med livsmedel
5 § Den som tillverkar, bearbetar, importerar eller saluhåller produkter som
är avsedda att användas som förpackningar till livsmedel, produkter som är
avsedda att användas som beredningsutrustning i direkt kontakt med
livsmedel vid yrkesmässig hantering av livsmedel, eller produkter som är
avsedda att användas som husgeråd ska betala avgift enligt bilaga 4 avsnitt 3
till Livsmedelsverket för att täcka verkets kostnader för provtagning och
undersökning vid kontroll av förpackningsmaterial och husgeråd m.m.
Avgift ska inte betalas av den som enbart saluhåller sådana produkter till
slutkonsument.
Avgiften betalas i efterskott.
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___________________
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007, då
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:23) om avgifter upphör
att gälla.
2. Livsmedelsföretagare som före den 1 januari 2006 bedrivit
livsmedelsverksamhet i en godkänd livsmedelslokal och som alltjämt
bedriver denna verksamhet ska i avvaktan på godkännandeprövning
eller registrering av anläggningen betala kontrollavgift enligt 3 – 5 kap.
för de verksamheter som bedrivs i lokalen.
3. Sådana enskilda kontrollorgan som avses i 5 § förordning (1995:702)
om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter och som
godkänts av Livsmedelsverket enligt äldre bestämmelser får, till och
med den 30 juni 2007, ta ut avgifter för sin kontroll enligt taxa som,
efter förslag av kontrollorganet, har fastställts av Livsmedelsverket.

INGER ANDERSSON

Susanne Carlsson
(Regelavdelningen)
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Bilaga 1
(LIVSFS 2006:21)

Bilaga 1 - Årlig kontrollavgift enligt 3 kap.
Årlig kontrollavgift för verksamheter (Beloppet anges i kronor)
Riskklass Erfarenhetsklass
A
B
C
D
1
2
3
4
5

14 400
7 200
3 600
1 800
900

28 800
14 400
7 200
3 600
1 800

57 600
28 800
14 400
7 200
3 600
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115 200
57 600
28 800
14 400
7 200
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Bilaga 2
(LIVSFS 2006:21)

Bilaga 2 - Avgifter för ansökan om tillstånd, godkännande
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 2003:20) 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 livsmedelsgrupp 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
1.2 Avgift för ansökan om
godkännande av rökarom

15 500 kr

28 375 kr

520 kr per timme

2 625 kr

2 625 kr
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2. Berikning
2.1 Avgift för ansökan om tillstånd,
enligt 5 § Livsmedelsverkets
föreskrifter (SLVFS 1983:2) om
berikning av vissa livsmedel, att
berika livsmedel eller att införa
berikat livsmedel till Sverige
a) endast vitamin C
b) övrig berikning
2.2 Avgift för ansökan om ändring i
tillstånd enligt 2.1

1 595 kr
3 655 kr
1 080 kr

3. Processkemikalier för
dricksvatten
3.1 Avgift för ansökan om
godkännande av
processkemikalie för beredning
av dricksvatten enligt 5 §
Livsmedelsverkets föreskrifter
(SLVFS 2001:30) om
dricksvatten

36 000 kr

3.2 Avgift för ansökan om dispens
att använda processkemikalie för
beredning av dricksvatten

15 500 kr

4. Övrigt
4.1 Avgift för ansökan om dispens
från krav på märkning eller
livsmedels beskaffenhet

5 200 kr
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4.2 Avgift för ansökan om tillstånd till
import av livsmedel enligt 2 §
förordning (2006:812) om kontroll
av livsmedel som importeras från
tredje land, utom varuprov, vad
avser
a) livsmedel som införs i
försäljningssyfte eller för annan
yrkesmässig hantering,
b) livsmedel som införs i annat
syfte än under punkten a)
4.3 Avgift för ansökan om
godkännande som naturligt
mineralvatten enligt 4 och 5 §§
Livsmedelsverkets föreskrifter
(LIVSFS 2003:45) om naturligt
mineralvatten och källvatten
4.4 Avgift för ansökan eller anmälan
rörande utsläppande av produkt på
gemenskapsmarknaden som nytt
livsmedel eller ny
livsmedelsingrediens enligt
artiklarna 4 - 6 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr
258/97 om nya livsmedel och nya
livsmedelsingredienser 6

6

450 kr
200 kr

24 000 kr
a) 725 kr per timme
handläggningstid, och
b) avgift motsvarande
Livsmedelverkets rese- och
traktamentskostnader, och
c) avgift motsvarande
Livsmedelsverkets kostnader
för det övriga undersökningar och utredningar
som Livsmedelsverket
bedömer vara nödvändiga för
handläggningen av ansökan

EGT L 43, 14.2.1997, s. 1; Celex 31997R0258
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7

4.5 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 tillämpningsföreskrifter till rådets förordning
(EG) nr 1493/1999 när det gäller
beteckning, bestämning,
presentation och skydd av vissa
vinprodukter 7

15 000 kr

4.6 Avgift för ansökan om godkännande
och avgift för löpande kontroll av
laboratorier som godkänns av
Livsmedelsverket enligt verkets
föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om
offentlig kontroll av livsmedel

a) 550 kr per timme
b) avgift motsvarande reseoch traktamentskostnader

4.7 Avgift för ansökan om tillstånd
enligt 12 § Livsmedelsverkets
föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om
kontroll vid handel med animaliska
livsmedel inom den Europeiska
unionen

700 kr per timme

EUT L 118, 4.5.2002, s. 1 (Celex 32002R0753).
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Bilaga 3
(LIVSFS 2006:21)

Bilaga 3 – Avgifter för importkontroll enligt 4 kap.
Avsnitt 1 Avgifter för kontroll enligt 4 kap. 1 § vid import av
animaliska livsmedel
1. Grundavgift m.m.
För varje sändning som genomgår dokumentkontroll, identitetskontroll
eller fysisk kontroll ska en grundavgift på 700 kronor betalas.
Utöver grundavgiften ska en avgift på 6 öre betalas för varje kilo vara i
en sändning.
2. Provtagning och undersökning
För uttagande av prover för laboratorieundersökningar ska en avgift betalas på
10 kronor per prov.
För uttagande av prover särskilt för salmonellaundersökning ska en avgift
betalas på 20 kronor per prov.
För laboratorieundersökningar ska en avgift betalas motsvarande den faktiska
analyskostnaden.
För transport av prov till laboratorium ska en avgift betalas motsvarande
den faktiska transportkostnaden.
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 procent.
För nattetid, kl. 22-8, samt lördag, söndag och helgdag ska avgiften räknas upp
med 100 procent.
4. Extraordinära kontroller
Om föreskrivna kontroller kräver mer tid än normalt att utföra beroende på
omständigheter som den som är lastansvarig ansvarar för ska en avgift betalas på
175 kronor per påbörjad kvarts timme för denna tid.
5. Uteblivna kontroller
Om en sändning som anmälts i enlighet med 8 § Livsmedelsverkets föreskrifter
(LIVSFS 2004:3) om kontroll av animaliska livsmedel vid import från tredje
land inte anländer till den berörda gränskontrollstationen ska, om kontrollerna
inte avbeställts i god tid och om detta orsakat den behöriga myndigheten
kostnader, den som är lastansvarig ersätta myndigheten kostnaden för
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tidsåtgången genom att betala en avgift på 175 kronor per påbörjad kvarts
timme.
6. Oanmälda sändningar
Om en sändning anländer till en gränskontrollstation utan att anmälan
dessförinnan gjorts i enlighet med 8 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS
2004:3) om kontroll av animaliska livsmedel vid import från tredje land, och
detta medför merarbete för den behöriga myndigheten, ska den som är
lastansvarig ersätta myndigheten kostnaden genom att betala avgift på 175
kronor per påbörjad kvarts timme för tidsåtgången.
7. Intyg för icke-gemenskapsvaror
För utfärdande av intyg som avses i 44, 46, 47 eller 55 § Livsmedelsverkets
föreskrift (LIVSFS 2004:3) om kontroll av animaliska livsmedel vid import från
tredje land ska en avgift om 175 kronor per intyg betalas.
Om mer än ett intyg utfärdas vid ett och samma tillfälle ska en avgift på
175 kronor betalas för det första intyget och 50 kronor per efterföljande
intyg.
Avsnitt 2 Avgifter för kontroll enligt 4 kap. 2 § vid import av ickeanimaliska livsmedel
1. Grundavgift
För varje varuparti som kontrolleras ska en grundavgift på 500 kronor
betalas.
2. Provtagning och laboratorieundersökning
För uttagande av prov för laboratorieundersökning ska en avgift betalas på
20 kronor per enskilt prov.
För laboratorieundersökning ska en avgift betalas som motsvarar den
faktiska analyskostnaden.
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 procent.
För nattetid, kl. 22-8, samt lördag, söndag och helgdag ska avgiften räknas
upp med 100 procent.
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4. Extraordinära kontroller
Om föreskrivna kontroller kräver mer tid än normalt att utföra beroende på
omständigheter som importören svarar för, ska en avgift betalas på 125
kronor per påbörjad kvarts timme för denna tid.
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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
2,70 öre
nötkreatur, tamsvin, får, get, häst, åsna,
mula, mulåsna, ren eller fjäderfä

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
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
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(LIVSFS 2006:21)

Bilaga 4 - Avgifter för provtagning och undersökning enligt
6 kap.
Avsnitt 1 Avgift för provtagning och undersökning av ämnen och
restsubstanser i ägg enligt 6 kap. 2 §
Invägd mängd, ton

Avgift, kronor

< 10
10-100
101-500
501-2 500
2 501-10 000
> 10 000

ingen avgift
250 samt rörlig avgift
500 samt rörlig avgift
1 000 samt rörlig avgift
2 500 samt rörlig avgift
5 000 samt rörlig avgift

Den rörliga avgiften betalas med 6 kronor per ton ägg som anläggningen
väger in.
Avsnitt 2 Avgift för kontroll av bekämpningsmedelsrester och
persistenta organiska miljöföroreningar i spannmål enligt 6 kap. 4 §
Spannmål, ton

Avgift, kronor

< 1 001
1 500
1 001 5 000
4 500
5 001 - 25 000
11 000
25 001 - 100 000
22 500
> 100 000
34 000
Den rörliga avgiften betalas med 1,20 kr per ton mald spannmål.
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Avsnitt 3 Avgift för provtagning och undersökning av material i
kontakt med livsmedel enligt 6 kap. 5§
Avgift för kontrollmyndighetens provtagning och undersökning ska betalas
med följande belopp:
Produkter tillverkade av plast där enbart undersökning
4 400 kr
avseende total migration utförs
Produkter tillverkade av plast där undersökning avseende
7 000 kr
såväl total som specifik migration utförs
Produkter tillverkade av cellofan
1 600 kr
1 000 kr
Keramiska föremål
Övriga produkter (tidsåtgång avseende analystimmar)
520 kr/tim,
dock högst
2 000 kr
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