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Område Strategisk utveckling och stöd 
Juridiska avdelningen 
Linda Welzien Enligt sändlista 

Komplettering till tidigare utskickat förslag om ändring av 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2021:8) om avgifter för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
 
1. Sammanfattning 

Livsmedelsverket föreslår att en avgift om 500 kr ska tas ut för aktörernas anmälan till 
kontrollsystemet avseende ekologisk produktion i enlighet med artikel 34 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och 
märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 834/2007. 
 
Livsmedelsverket remitterar för närvarande ett förslag till ändring av bl.a. 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2021:8) om avgifter för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet. Utvecklingsarbetet avseende det system för anmälan till 
kontrollsystemet avseende ekologisk produktion och den förteckning som ska finnas över 
anmälda aktörer hade när den remissen skickades inte kommit tillräckligt långt för att 
kostnaden för utvecklingen skulle kunna uppskattas. Livsmedelsverket remitterade därför 
endast ett förslag om att en aktör som anmäler sig till kontrollsystemet ska betala en 
avgift till verket. Nu kompletteras denna tidigare remiss med ett förslag om avgiftens 
storlek och en beskrivning av grunderna för hur avgiften beräknats.   
 
2. Bakgrund 

Livsmedelsverket remitterade den 30 september 2021 förslag till ändring av bl.a. 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2021:8) om avgifter för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet. I remissen föreslås bl.a. nya avgifter inom området ekologisk 
produktion. En av dessa avgifter rör de aktörer som vill släppa ut ekologiska produkter på 
marknaden och som från den 1 januari 2022 ska anmäla sig till kontrollsystemet hos den 
behöriga myndigheten. Livsmedelsverket kunde på grund av pågående utvecklingsarbete 
inte föreslå vad den avgiften skulle uppgå till. Verket återkommer därför nu som utlovat i 
denna fråga.  
 
För information kring övriga förslag och dess konsekvenser, berörda parter, 
bemyndiganden etcetera, se den tidigare utsända remissen.  
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3. Livsmedelsverkets förslag 

Livsmedelsverket föreslår att 3 kap. 7 § Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska ha följande lydelse: 
 

Den som till Livsmedelsverket anmäler sin verksamhet avseende 
ekologiska livsmedel i enlighet med artikel 34 i förordning (EU) 2018/848 
ska betala en avgift om 500 kronor. 

 
Livsmedelsverket föreslår således att en avgift om 500 kr ska tas ut för aktörernas 
anmälan till kontrollsystemet avseende ekologisk produktion i enlighet med artikel 34 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och 
märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 834/2007. 
Denna anmälan ska från den 1 januari 2022 göras till den behöriga myndigheten. Såsom 
angavs i den tidigare remissen är detta en ändring mot det nu gällande regelverket där det 
fanns möjlighet att låta kontrollorganen ta emot anmälan.  
 
Medlemsstaterna ska enligt den nya förordningen ha ansvaret för att upprätta och 
offentliggöra den heltäckande förteckningen över ekologiska aktörer, dvs. de som är 
anmälda till kontrollsystemet. Syftet med att offentliggöra förteckningen är att skapa 
insyn i certifieringssystemet för ekologiska aktörer. Offentliggörandet ska ske på lämpligt 
sätt, bl.a. genom länkar till en gemensam webbplats där uppgifterna framgår. Kravet på 
att förteckningen ska vara heltäckande har av regeringen tolkats som att alla uppgifter 
måste publiceras på samma webbplats. Regeringen föreslog därför i prop. 2020/21:187 
Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion att Livsmedelsverket och 
Jordbruksverkets tillsammans ska ansvara för att på en webbplats offentliggöra 
förteckningen. Riksdagen har den 29 september 2021 beslutat att bifalla propositionen.  
 
Livsmedelsverket ska således, tillsammans med Jordbruksverket, ta emot anmälningar 
från aktörer. För detta krävs att ett anmälningssystem och en databas till förteckningen 
utvecklas. Utveckling av den tekniska lösningen är fördröjd. Livsmedelsverket arbetar nu 
med en tillfällig lösning. Till den kopplas visst manuellt arbete liksom manuell 
fakturering av anmälningsavgiften. Detta webbformulär ska under 2022 ersättas med en 
digital lösning för anmälningsförfarandet vilket kopplas till en förteckning och en 
automatiserad faktureringsfunktion.   
 
Livsmedelsverket gör bedömningen att den tillfälliga lösningen kommer att vara relativt 
enkel medan det varaktiga systemet kommer att vara ett system som är robust och hållbart 
över tid. De strategiska besluten kring hur systemet ska konstrueras i detalj är ännu inte 
fattade. Livsmedelsverket gör dock bedömningen att utvecklingskostnaderna för både det 
tillfälliga systemet och det varaktiga systemet kommer att uppgå till ca 2 miljoner kr. 
Eftersom anmälan till systemet och upprätthållande av en förteckning är att anse som 
annan offentlig verksamhet ska avgiften för anmälan beräknas utifrån nationella regler, 
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jämför kapitel 3.2.3 i den tidigare utsända remissen. Detta innebär att avgiften ska 
beräknas utifrån full kostnadstäckning.  
 
Det finns idag ca 1 800 aktörer som är anmälda till kontrollsystemet. Dessa kommer inte 
att behöva göra en ny anmälan. Livsmedelsverket gör bedömningen att utifrån de 
utvidgade kraven på när en aktör ska vara anmäld till kontrollsystemet kommer det att 
tillkomma mellan 3 000–5 000 aktörer. Det är dessa aktörer som kommer att utgöra det 
kollektiv som ska finansiera det nya anmälningssystemet/förteckningen. Noteras kan att 
de aktörer som redan är anmälda har genom sin avgift till kontrollorganen redan bidragit 
till finansieringen av de förteckningar över aktörer som idag finns hos respektive 
kontrollorgan. Livsmedelsverket anser att det är rimligt att i beräkningen uppskatta 
antalet tillkommande aktörer till 4 000 stycken. Detta ger utifrån en utvecklings- och 
förvaltningskostnad om ca 2 miljoner kr den föreslagna anmälningsavgiften om 500 kr.  
 
4. Alternativa lösningar för det Livsmedelsverket vill uppnå 

Den alternativa lösning som finns till anmälningsavgiften är att inte ta ut någon avgift. 
Anslag måste då användas för att finansiera handläggningen vilket skulle medföra att 
annan verksamhet skulle kunna bli underfinansierad. 
 
Kontaktperson vid Livsmedelsverket 

Jan Sjögren, avdelningschef Avdelning Företags- och myndighetsstöd, 018-17 53 86 
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