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Område Strategisk utveckling och stöd 
Juridiska avdelningen 
Linda Welzien  

Exempel på avgifter 
1. Avgift för kontroller vid anläggningar med ständig närvaro 
1.1. Stora tamboskaps- och fjäderfäslakterier 
Slakterierna i dessa exempel slaktar 20 000 ton per år vardera och har ständig närvaro av 
Livsmedelsverkets personal som är placerade på anläggningarna. Antalet slaktdagar för 
anläggningarna är 253 dagar per år men djurslag, slakthastighet samt slaktdagarnas längd 
varierar. Alla anläggningar har tid för officiell veterinär för besiktning före slakt, samt tid 
för officiella assistenter alternativt, avseende fjäderfä, officiell veterinär för besiktning 
efter slakt. Timavgift debiteras för varje påbörjad halvtimme.   
 
Slakteri A 
Slakteri A är ett tamboskapsslakteri som endast slaktar nötdjur. Inga extra avbytare krävs 
för Livsmedelsverket eftersom luncherna är samordnade med slakteriets personal. 
 
Slakteri B 
Slakteri B är ett tamboskapsslakteri som slaktar flera olika djurslag. Slakthastigheten är 
något lägre än för slakteri A.  
 
Slakteri C 
Slakteri C är ett fjäderfäslakteri med företagsanställda assistenter som utför besiktning 
efter slakt. Slakten bedrivs över två skift. Scenario a) förutsätter att slakteriet inte 
uppfyller kraven för besiktning av representativt urval. I scenario b) tillämpas besiktning 
av representativt urval vilket minskar närvarotiden för officiell veterinär.  
 
Vid representativt urval beräknas närvaron för officiell veterinär minska med i snitt två 
timmar per slaktdag, fördelat på en timme för kl. 06 och en timme under normalarbetstid. 
Tid för överlämning kvarstår, men minskas till i snitt 0,75 timmar per dag. Detta för att 
kompensera för dagar då endast en officiell veterinär behövs för att bemanna hela dagen. 
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Exempel A, stort tamboskapsslakteri 

Antal slaktdagar under månaden 22 
  

Antal besiktningspositioner efter slakt 2 
  

    

Besiktning före slakt (OV) 06:00-14:30 lunch 0,5 h 
 

Besiktning efter slakt (OV) 07:00-15:00 lunch 0,5 h 
 

Besiktning efter slakt (OA) 06:15-14:45 lunch 0,5 h 
 

 

 
Dag Månad År 

Timmar bemanning OV (före slakt) 8 176 2 024 

Timmar bemanning OV (efter slakt) 7,5 165 1 898 

Timmar bemanning OA (efter slakt) 16 352 4 048 

Kostnad bemanning OV (före slakt) 7 840 kr 172 480 kr 1 983 520 kr 

Kostnad bemanning OV (efter slakt) 7 350 kr 161 700 kr 1 859 550 kr 

Kostnad bemanning OA (efter slakt) 12 960 kr 285 120 kr 3 278 880 kr 

Kostnad bemanning före stöd 28 150 kr 619 300 kr 7 121 950 kr 
 

Exempel på övriga kontroller som kan tillkomma under en månad 

Kontroll integrerade verksamhet. 1 tillfälle á 4 h 3 920 kr 
 

Uppföljande kontroller på grund av avvikelse, 1 tillfälle á 2,5 h 2 450 kr 
 

Övertid, 4 tillfällen OV, total tid 5 h, inom normalarbetstid 6 125 kr 
 

Övertid, 4 tillfällen OA, total tid 4 h, inom normalarbetstid 4 050 kr 
 

Total kostnad före stöd för månaden 635 845 kr 
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Exempel B, stort tamboskapsslakteri 

Antal slaktdagar under månaden 22 
  

Antal besiktningspositioner efter slakt 3 
  

    

Besiktning före slakt (OV) 06:00-15:30 lunch 0,5 h 
 

Besiktning efter slakt (OV) 07:30-16:00 lunch 0,5 h 
 

Besiktning efter slakt (OA) 06:15-15:45 lunch 0,5 h 
 

 

 
Dag Månad År 

Timmar bemanning OV (före slakt) 9 198 2 277 

Timmar bemanning OV (efter slakt) 8 176 2 024 

Timmar bemanning OA (efter slakt) 27 594 6 831 

Kostnad bemanning OV (före slakt) 8 820 kr 194 040 kr 2 231 460 kr 

Kostnad bemanning OV (efter slakt) 7 840 kr 172 480 kr 1 983 520 kr 

Kostnad bemanning OA (efter slakt) 21 870 kr 481 140 kr 5 533 110 kr 

Kostnad bemanning före stöd 38 530 kr 847 660 kr 9 748 090 kr 
 

Exempel på övriga kontroller som kan tillkomma under en månad 

Uppföljande kontroll på grund av avvikelse, 1 tillfälle á 2,5 h 2 450 kr 
 

Övertid, 10 tillfällen OV, total tid 12 h, inom normalarbetstid 14 700 kr 
 

Övertid, 8 tillfällen OA, total tid 9,25 h, inom normalarbetstid 9 619 kr 
 

Total kostnad före stöd för månaden 874 429 kr 
 

 
 

Exempel C a), stort Fjäderfäslakteri utan representativt urval 

Antal slaktdagar under månaden 22 
  

Antal skift  2 
  

Slakt pågår 04:00-14:00 9 h lunch 1 h 
 

Tid 22:00-06:00 2 h 
  

 

 
Dag Månad År 

Timmar bemanning OV  9 198 2 277 

Timmar överlämnande (2 personer á 0,5 h) 1 22 253 

Kostnad bemanning OV före stöd 11 270 kr 247 940 kr 2 851 310 kr 
 

Exempel på övriga kontroller som kan tillkomma under en månad 

Kontroll integrerade verksamhet, 1 tillfälle á 4 h 3 920 kr 
 

Uppföljande kontroll på grund av avvikelse, 1 tillfälle á 2,5 h 2 450 kr 
 

Övertid, 4 tillfällen OV, total tid 5 h, inom normalarbetstid 6 125 kr 
 

Total kostnad före stöd för månaden 260 435 kr 
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Exempel C b) , stort fjäderfäslakteri med representativt urval 

Antal slaktdagar under månaden 22 
  

Antal skift  2 
  

Slakt pågår 04:00-14:00 7 h* lunch 1 h 
 

Tid 22:00-06:00  1 h 
  

*minskad närvaro i snitt 2 h/dag pga representativt urval  
 

 
Dag Månad År 

Timmar bemanning OV  7 154 1 771 

Timmar överlämnande (2 personer á 0,5 h) 1 17 190 

Kostnad bemanning OV före stöd 8 330 kr 137 445 kr 1 580 618 kr 
 

Exempel på övriga kontroller som kan tillkomma under en månad 

Kontroll integrerade verksamheter, 1 tillfälle á 4 h 3 920 kr 
 

Uppföljande kontroller på grund av avvikelse, 1 tillfälle á 2,5 h 2 450 kr 
 

Övertid, 4 tillfällen OV, total tid 5 h, inom normalarbetstid 6 125 kr 
 

Total kostnad före stöd för månaden 149 940 kr 
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1.2. Mindre tamboskaps- och fjäderfäslakterier samt renslakterier 
Slakterierna i exemplen nedan slaktar 450 ton per år och omfattas av krav på ständig 
närvaro under pågående slakt. Anläggningen bemannas med en officiell veterinär under 
pågående slakt. Lunchrast under dagen om en timme. Timavgift debiteras för varje 
påbörjad halvtimme.   
 
Slakteri D 
Slakteri D är ett renslakteri som slaktar under en begränsad tid på året, totalt 59 dagar. I 
scenario a) kan officiell veterinär besiktiga både före och efter slakt, då uppgifterna är 
separerade i tid. I scenario b) utförs besiktning före slakt av officiell veterinär och 
besiktning efter slakt utförs av officiell assistent. Detta eftersom uppgifterna ligger omlott 
med varandra och slakten pågår mer än åtta timmar per dag. 
 
Slakteri E 
Slakteri E är ett tamboskapsslakteri som slaktar flera olika djurslag. Slakteriet planerar att 
slakta totalt 128 dagar under året, ca 3 dagar per slaktvecka.   
 
Slakteri F 
Slakteri F är ett mindre fjäderfäslakteri med två företagsanställda assistenter som utför 
besiktning efter slakt. Anläggningen planerar att slakta 104 dagar under året, fördelat på 
två dagar per vecka. I fall a) har företaget inte uppfyllt kraven för representativt urval, 
medan slakteriet i fall b) omfattas av representativt urval. Varje slaktdag inkommer fåglar 
från endast en flock till slakt.  
 
 

Exempel D a) renslakteri 

Antal slaktdagar under månaden 15 
  

Antal slaktdagar år (planerat)  59 
  

Besiktning före slakt 08:00-08:30 
  

Besiktning efter slakt 08:30-17:00      lunch 1 h 
 

 
Dag Månad År 

Timmar bemanning 8 120 472 

Kostnad bemanning (OV) före stöd 10 480 kr 157 200 kr 618 320 kr 
 

Exempel på övriga kontroller som kan tillkomma under en månad 
 

Kontroll integrerade verksamheter, 1 tillfälle, á 4 h 5 240 kr 
 

Uppföljande kontroll på grund av avvikelse, 1 tillfälle á 2,5 h 3 275 kr 
 

Total kostnad före stöd för månaden 165 715 kr 
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Exempel D b) renslakteri 

Antal slaktdagar under månaden 15 
  

Antal slaktdagar år (planerat)  59 
  

Besiktning före slakt (OV) 08:00-10:00 
  

Besiktning efter slakt (OA) 08:30-17:30      lunch 1 h 
 

 
Dag Månad År 

Timmar bemanning (OV) 2 30 118 

Timmar bemanning (OA) 8 120 472 

Kostnad bemanning (OV) 2 620 kr 39 300 kr 154 580 kr 

Kostnad bemanning (OA) 9 120 kr 136 800 kr 538 080 kr 

Kostnad bemanning före stöd 11 740 kr 176 100 kr 692 660 kr 
    

Exempel på övriga kontroller som kan tillkomma under en månad 
 

Kontroll integrerade verksamheter, 1 tillfälle á 4 h 5 240 kr 
 

Uppföljande kontroll på grund av avvikelse, 1 tillfälle á 2,5 h 3 275 kr 
 

Total kostnad före stöd för månaden 184 615 kr 
 

 
 

Exempel E, tamboskapsslakteri 

Antal slaktdagar under månaden 13 
  

Antal slaktdagar år (planerat)  128 
  

Besiktning före slakt 9:00-10:00 
  

Besiktning efter slakt 10:00-16:00      lunch 1 h 
 

 
Dag Månad År 

Timmar bemanning 6 78 768 

Kostnad bemanning (OV) före stöd 7 860 kr 102 180 kr 1 006 080 kr 
 

Exempel på övriga avgifter som kan tillkomma under en månad 

Övrig kontroll vid slakteri, 1 tillfälle á 3,5 h 4 585 kr 
 

Kontroll integrerade verksamhet. 1 tillfälle á 4 h 5 240 kr 
 

Uppföljande kontroll på grund av avvikelse, 1 tillfälle á 1,5 h 1 965 kr 
 

Total kostnad före stöd för månaden 113 970 kr 
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Exempel F a) - fjäderfäslakteri utan representativt urval 

Antal slaktdagar under månaden 11 
  

Antal slaktdagar år (planerat)  104 
  

Besiktning före slakt 06:00-06:30 
  

Besiktning efter slakt 06:30-13:00      lunch 0,5 h 
 

 
Dag Månad År 

Timmar bemanning 6,5 71,5 676 

Kostnad bemanning (OV) före stöd 8 515 kr 93 665 kr 885 560 kr 
 

Exempel på avgifter som kan tillkomma under en månad 

Övrig kontroll vid slakteri, 1 tillfälle á 4 h          5 240 kr  
 

Kontroll integrerade verksamheter, 1 tillfälle á 3,5 h          4 585 kr  
 

Uppföljande kontroll på grund av avvikelse, 1 tillfälle á 2 h          2 620 kr  
 

Total kostnad före stöd för månaden      106 110 kr  
 

 
 

Exempel F b) fjäderfäslakteri med representativt urval 

Antal slaktdagar under månaden 11 
  

Antal slaktdagar år (planerat)  104 
  

Besiktning före slakt 06:00-06:30 
  

Besiktning efter slakt 06:30-08:00 
  

 

 
Dag Månad År 

Timmar bemanning 2 22 208 

Kostnad bemanning (OV) före stöd 2 620 kr 28 820 kr 272 480 kr 
 

Exempel på avgifter som kan tillkomma under en månad 

Övrig kontroll vid slakteri, 1 tillfälle, á 4 h 5 240 kr 
 

Kontroll integrerade verksamheter, 1 tillfälle, á 3,5 h 4 585 kr 
 

Uppföljande kontroll på grund av avvikelse, 1 tillfälle, á 2 h 2 620 kr 
 

Total kostnad före stöd för månaden 41 265 kr 
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2. Avgifter för kontroller vid anläggningar utan ständig närvaro 
2.1. Mindre tamboskapsslakteri 
Slakterierna i exemplen nedan har en planerad årlig slaktvolym om 200 ton. De slaktar en 
dag i veckan under 40 veckor på året, med uppehåll över sommaren och julen. Timavgift 
debiteras för varje påbörjad halvtimme.   
 
Slakteri G  
Besiktning utförs genom besök. Det sker varje slaktdag ett besök för besiktning före slakt 
och ett besök för besiktning efter slakt per slaktdag. Anläggningen har normala 
besiktningsförhållanden. 
  
Slakteri H  
Slakteri H har ett litet slaktstall varför intransport av djur sker vid två tillfällen under 
slaktdagen. Detta innebär att anläggningen kräver två besök för besiktning före slakt och 
ett besök för besiktning efter slakt. Anläggningen har goda besiktningsförhållanden. 
  
Slakteri I 
Besiktning utförs genom besök. Det sker varje slaktdag ett besök för besiktning före slakt 
och ett besök för besiktning efter slakt per slaktdag. Besiktningsförhållandena har vissa 
brister, vilket gör att besiktningen efter slakt tar längre tid.  
 

Exempel G, tamboskapsslakteri 
 

Tidpunkt Timmar 
 

Besiktning före slakt 07:00 0,5 
 

Besiktning efter slakt 17:00 2 
 

Antal slaktdagar/mån 4 
  

Antal besök/slaktdag 2 
  

 

 
Dag Månad År 

Timmar bemanning 2,5 10 100 

Kostnad bemanning 2 450 kr 9 800 kr 98 000 kr 

Inställelseavgift 2 920 kr 11 680 kr 116 800 kr 

Total avgift innan stöd, kontroller vid slakt 5 370 kr 21 480 kr 214 800 kr 
 

Exempel på övriga avgifter som kan tillkomma under en månad 

Övrig kontroll av slakteri, 1 tillfälle á 4,5 h 4 455 kr 
 

Total kostnad före stöd exempelmånad 25 935 kr 
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Exempel H, tamboskapsslakteri 
 

Tidpunkt Timmar 
 

Besiktning före slakt 07:00 + 09:00 0,5 + 0,5 
 

Besiktning efter slakt 17:00 1,5 
 

Antal slaktdagar/mån 4 
  

Antal besök/slaktdag 3 
  

 

 
Dag Månad År 

Timmar bemanning 2,5 10 100 

Kostnad bemanning 2 450 kr 9 800 kr 98 000 kr 

Inställelseavgift 4 380 kr 17 520 kr 175 200 kr 

Total avgift innan stöd 6 830 kr 27 320 kr 273 200 kr 
 

Exempel på övriga avgifter som kan tillkomma under en månad 

Övrig kontroll av slakteri, 1 tillfälle á 3 h 2 940 kr 
 

Kontroll integrerade verksamheter, 1 tillfälle á 4 h 3 920 kr 
 

Uppföljande kontroll på grund av avvikelse, 1 tillfälle á 2,5 h 2 450 kr 
 

Total kostnad före stöd exempelmånad 36 630 kr 
 

 
 

Exempel I, tamboskapsslakteri 
 

Tidpunkt Timmar 
 

Besiktning före slakt 07:00 0,5 
 

Besiktning efter slakt 17:00 3 
 

Antal slaktdagar/mån 4 
  

Antal besök/slaktdag 2 
  

 

 
Dag Månad År 

Timmar bemanning 3,5 14 140 

Kostnad bemanning 3 430 kr 13 720 kr 137 200 kr 

Inställelseavgift 2 920 kr 11 680 kr 116 800 kr 

Total avgift innan stöd 6 350 kr 25 400 kr 254 000 kr 
 

Exempel på övriga avgifter som kan tillkomma under en månad 

Övrig kontroll av slakteri, 1 tillfälle á 4 h 3 960 kr 
 

Uppföljande kontroll på grund av avvikelse, 1 tillfälle á 2 h 1 980 kr 
 

Total kostnad före stöd exempelmånad 31 340 kr 
 

 
  



LIVSMEDELSVERKET Bilaga 1  10 (13) 
 
 2021-03-11 Dnr 2021/01193 
   

Område Strategisk utveckling och stöd 
Juridiska avdelningen 
Linda Welzien 

 
2.2. Vilthanteringsanläggningar 
Vilthanteringsanläggningarna i exemplen nedan har en planerad årlig produktion om 30 
ton. Anläggningarna skiljer sig åt vad gäller antalet dagar för besiktning samt tiden för 
besiktning under månaden. Besiktningen sker genom besök för besiktning efter slakt, ett 
besök per slaktdag. Timavgift debiteras för varje påbörjad halvtimme.   
 
Vilthanteringsanläggning J 
Anläggning J har planerat för 48 slaktdagar under året. Anläggningen har goda 
besiktningsförhållanden och djuren är välputsade inför besiktning.  
 
Vilthanteringsanläggning K 
Anläggning K har planerat för 60 slaktdagar under säsongen. Anläggningen har goda 
besiktningsförhållanden.  
 
Vilthanteringsanläggning L 
Anläggning L har planerat för 48 slaktdagar under säsongen. Anläggningen har sämre 
besiktningsförhållanden och djuren är ofta otillräckligt putsade. 
 
 

Exempel J, vilthanteringsanläggning 

Besiktning efter slakt 17:00-18:00 
  

Antal slaktdagar/mån 8 
  

Antal slaktdagar/år (planerat) 48 
  

 

 
Dag Månad År 

Timmar bemanning 1 8 48 

Kostnad bemanning 980 kr 7 840 kr 47 040 kr 

Inställelseavgift 1 460 kr 11 680 kr 70 080 kr 

Total avgift innan stöd, kontroller vid slakt 2 440 kr 19 520 kr 117 120 kr 
 

Exempel på övriga avgifter som kan tillkomma under en månad 

Övrig kontroll av slakteri, 1 tillfälle á 4,5 h 4 455 kr 
 

Total kostnad före stöd exempelmånad 23 975 kr 
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Exempel K, vilthanteringsanläggning 

Besiktning efter slakt 17:00-18:00 
  

Antal slaktdagar/mån 12 
  

Antal slaktdagar/år (planerat) 60 
  

 

 
Dag Månad År 

Timmar bemanning 1 12 60 

Kostnad bemanning 980 kr 11 760 kr 58 800 kr 

Inställelseavgift 1 460 kr 17 520 kr 87 600 kr 

Total avgift innan stöd, kontroller vid slakt 2 440 kr 29 280 kr 146 400 kr 
 

Exempel på övriga avgifter som kan tillkomma under en månad 

Övrig kontroll av slakteri, 1 tillfälle á 4,5 h 4 455 kr 
 

Total kostnad före stöd exempelmånad 33 735 kr 
 

 
 

Exempel L, vilthanteringsanläggning 

Besiktning efter slakt 16:00-18:00 
  

Antal slaktdagar/mån 8 
  

Antal slaktdagar/år (planerat) 48 
  

 

 
Dag Månad År 

Timmar bemanning 2 16 96 

Kostnad bemanning 1 960 kr 15 680 kr 94 080 kr 

Inställelseavgift 1 460 kr 11 680 kr 70 080 kr 

Total avgift innan stöd, kontroller vid slakt 3 420 kr 27 360 kr 164 160 kr 
 

Exempel på övriga avgifter som kan tillkomma under en månad 

Övrig kontroll av slakteri, 1 tillfälle á 4,5 h 4 455 kr 
 

Uppföljande kontroll på grund av avvikelse, 1 tillfälle á 2 h 1 960 kr 
 

Total kostnad före stöd exempelmånad 33 775 kr 
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3. Avgifter för kontroller vid övriga livsmedelsanläggningar 
Anläggningarna i exemplen har under månaden haft en ordinarie planerad kontroll 
omfattande lika många timmar. Utöver den ordinarie kontrollen har även en uppföljande 
kontroll (kontroll som ursprungligen inte var planerad) genomförts på vardera 
anläggningen. Timavgift debiteras för varje påbörjad halvtimme.   
 
Anläggning M 
Anläggning M är en styckningsanläggning som omfattas av artikel 79 i förordning (EU) 
2017/625. Anläggningen har därför en något lägre avgift både avseende den kontroll som 
varit planerad och den uppföljande kontrollen som ursprungligen inte var planerad.  
 
Anläggning N  
Anläggning N är ett äggpackeri, dvs. en anläggning där avgiftsuttag sker efter nationella 
regler. För uppföljande kontroll som ursprungligen inte var planerad betalar anläggningen 
den lägre avgiften. 
 
 

Exempel M, Styckningsanläggning 

Utförd planerad kontroll, 1 tillfälle á 4,25 h 8 370 kr 

Utförd uppföljande kontroll, 1 tillfälle á 2,5 h 4 650 kr 

Total kostnad för kontroll under månaden 13 020 kr 

 
 

Exempel N, Äggpackeri 

Utförd planerad kontroll, 1 tillfälle á 4,25 h 8 505 kr 

Utförd uppföljande kontroll, 1 tillfälle á 2,5 h 4 650 kr 

Total kostnad för kontroll under månaden 13 155 kr 
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4. Avgifter för godkännande och registrering av anläggningar 
Anläggningarna betalar grundavgiften för ansökan av godkännande vid ansökan. Övriga 
kostnader faktureras löpande. Timavgift debiteras för varje påbörjad halvtimme.   
 
Anläggning O 
Anläggning O ansöker om godkännande som slakteri. Företagaren har stor erfarenhet av 
vad som krävs och har därför alla dokument i ordning. Byggnationen är klar vid 
platsbesöket. Vid platsbesöket konstateras att anläggningen uppfyller alla krav, varför den 
kan godkännas direkt.   
 
Anläggning P 
Anläggning P ansöker om godkännande som slakteri. Företagaren har begränsad 
erfarenhet och anläggningen har växt fram över tiden. Företagaren anser sig vara klar när 
det första platsbesöket bokas in. Vid besöket konstateras flera brister, varför anläggningen 
inte kan godkännas direkt. Företagaren arbetar under en uppföljande period med att 
åtgärda bristerna.  
 
Anläggning Q 
Anläggning Q är en företagare som avser starta en verksamhet med både styckning, 
köttberedning och köttprodukter. Anläggningen är relativt stor. Företagaren har viss 
erfarenhet av att driva livsmedelsföretag med denna inriktning.  
 

Exempel O, godkännande av slakteri  

Ansökningsavgift (grundavgift)  18 320 kr 

Ytterligare arbetstid som krävs: 0 h -   kr 

Total avgift för godkännandeprövning före stöd 18 320 kr 

 
 

Exempel P, godkännande av slakteri  

Ansökningsavgift 18 320 kr 

Ytterligare arbetstid som krävts under perioden 
 

      Administrativt arbete, totalt 0,75 h 1 310 kr 

      Ytterligare platsbesök, totalt 6 h 7 860 kr 

Total kostnad för godkännandeprövningen år 1 före stöd 27 490 kr 

 
 

Exempel Q, godkännande av köttanläggning 

Ansökningsavgift 5 670 kr 

Platsbesök för godkännandeprövning, 5,75 h 11 340 kr 

Total avgift för godkännandeprövning  17 010 kr 
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