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Område Strategisk utveckling och stöd 
Juridiska avdelningen 
Linda Welzien  

Författningskommentar till förslag om Livsmedelsverkets 
föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig  
 
1 kap.  Allmänna bestämmelser  
Tillämpningsområde 
1 §  Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för offentlig kontroll  och annan 
offentlig verksamhet som tas ut av Livsmedelsverket eller av kontrollorgan som utsetts av 
Livsmedelsverket i enlighet med förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som 
importeras från ett tredje land, förordningen (2006:815) om provtagning av djur, m.m., 
förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter, 
förordningen (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel, förordning (2013:1059) om 
kontroll av ekologisk produktion djurskyddsförordningen (2019:66) och förordningen (2021:176) 
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. 
 Dessa föreskrifter kompletterar bestämmelserna om avgifter i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av 
bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 
2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets 
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG 
samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) 
 Det finns särskilda bestämmelser om avgifter i andra föreskrifter beslutade av 
Livsmedelsverket.  
 
 I paragrafen finns bestämmelser om föreskrifternas tillämpningsområde.  
 
Av första stycket följer att föreskrifterna gäller avgifter för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet som tas ut av Livsmedelsverket eller av kontrollorgan som utsetts av 
Livsmedelsverket.  
 
Av andra stycket följer att föreskrifterna kompletterar avgiftsbestämmelserna i förordning 
(EU) 2017/625, kontrollförordningen.  
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Av tredje stycket framgår att det finns bestämmelser om avgifter även i andra av 
Livsmedelsverket beslutade föreskrifter.  
 
Betalning 
2 § Av 7 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter följer att Livsmedelsverket ska debitera avgifter för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet som hör samman med kontrollen efter det att kontrollen har utförts. 
 
I paragrafen finns bestämmelser om att Livsmedelsverket ska ta ut avgifter för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen genom s. k. 
efterhandsdebitering. Enligt 7 § tredje stycket förordningen om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter får dock Livsmedelsverket meddela 
föreskrifter om att avgifter för godkännande eller prövning av ärenden ska undantas från 
kravet på efterhandsdebitering. 
 
3 § Timavgift ska debiteras för varje påbörjad halvtimme. I den debiterbara tiden ingår förutom tid 
för kontroll även tid för förberedande och uppföljande administrativt arbete. 
 
I paragrafen finns bestämmelser om hur Livsmedelsavgiften kommer att ta betalt. 
Debitering per påbörjad halvtimme innebär att för det fall en kontroll tar tjugo minuter 
kommer företagaren att debiteras för en halvtimme. Tar kontrollen på plats tio minuter 
men förberedande och uppföljande administrativt arbete trettio minuter ger detta en 
sammanlagd tid om fyrtio minuter. Detta kommer då att innebära en debitering av en 
timme.   
 
4 §  Avgift ska betalas mot faktura. 
 
I paragrafen finns reglerat att företagarna ska betala sina avgifter efter att de erhållit 
faktura. Innan faktura kommer företagarna att få ett beslut om vilken avgift ska betalas.  
 
2 kap.  Avgifter för prövning m.m. 
1 § Den som hos Livsmedelsverket ansöker om godkännande om naturligt mineralvatten enligt 4 
och 5 §§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:45) om naturligt mineralvatten och 
källvatten ska betala en avgift om 24 000 kr. 
 
I paragrafen finns bestämmelser om att den som ansöker om godkännande om naturligt 
mineralvatten ska betala en avgift. Reglerna om godkännande finns i Livsmedelsverkets 
föreskrifter (LIVSFS 2003:45) om naturligt mineralvatten och källvatten.  
 
2 § Den som hos Livsmedelsverket begär samråd för fastställande av status som nytt livsmedel ska 
betala en grundavgift om 4 500 kr i samband med ansökan. För handläggningstid utöver tid som 
ingår grundavgiften ska den som begär samråd betala en avgift om 900 kr per timme.  
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I paragrafen finns bestämmelser att den som begär samråd för fastställande av status som 
nytt livsmedel ska betala en avgift för detta. Avgiften ska betalas i form av dels en 
grundavgift, dels en avgift för handläggningstid utöver den tid som ingår i grundavgiften. 
Införandet av avgiften är ännu inte beslutad av Livsmedelsverket eftersom den nyligen 
remitterats.  
 
3 § Den som hos Livsmedelsverket ansöker om en skyddad beteckning ska betala en grundavgift 
om 2 700 kr i samband med ansökan. För handläggningstid utöver tid som ingår grundavgiften ska 
den som ansöker betala en avgift om 900 kr per timme.  
 
I paragrafen finns bestämmelser om att den som ansöker om en skyddad beteckning ska 
betala en avgift för detta. Avgiften ska betalas i form av dels en grundavgift, dels en 
avgift för handläggningstid utöver den tid som ingår i grundavgiften. Införandet av 
avgiften är ännu inte beslutad av Livsmedelsverket eftersom den nyligen remitterats. 
 
4 § Den som hos Livsmedelsverket ansöker om tillstånd att använda ingredienser från icke-
ekologiskt jordbruk i ekologisk produktion av livsmedel ska betala en avgift om 1 300 kr i 
samband med ansökan. 
 
I paragrafen finns bestämmelser om att den som ansöker om tillstånd att använda 
ingredienser från icke-ekologiskt jordbruk i ekologisk produktion av livsmedel ska betala 
en avgift. Livsmedelsverket förtydligar nu att avgiften ska betalas i samband med 
ansökan. Tillståndet ges idag enligt reglerna i rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 
28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om 
upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91. Från den 1 januari 2022 kommer dock 
denna förordning att ersättas av Europaparlamentets och rådets (EU) 2018/848 
av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och 
om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007. Möjligheten att ansöka om 
dispens kommer att kvarstå.  
 
3 kap.  Avgifter för godkännande och registrering av anläggningar 
Godkännande av livsmedelsanläggning 
1 §  Den som hos Livsmedelsverket ansöker om godkännande av en anläggning för att bedriva 
livsmedelsverksamhet ska betala en grundavgift om 5 670 kr i samband med ansökan. För 
handläggningstid utöver den tid som ingår i grundavgiften och för platsbesök ska den som ansöker 
betala en avgift om 1 890 kr per timme.  
 Den som på grund av en väsentlig förändring av verksamheten ansöker om godkännande av 
en livsmedelsanläggning ska betala timavgift enligt första stycket. 
   
I paragrafen finns bestämmelser om avgift för den som ansöker om godkännande av 
livsmedelsanläggningar.  
 
Av första stycket följer att alla som ansöker ska betala en grundavgift i samband med 
ansökan om godkännande av livsmedelsverksamheten. I grundavgiften ingår tid 
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motsvarande tre timmar administrativ handläggning. För administrativ handläggning som 
överstiger denna tid samt för platsbesök ska den som ansöker även betala avgift per 
timme. Ett platsbesök är inte inräknat i grundavgiften eftersom det är en mycket stor 
variation i tidsåtgång för besöken beroende på vilken typ av verksamhet som ska bedrivas 
på den anläggning som ska godkännas.  
 
Av andra stycket följer att den som på grund av en väsentlig förändring verksamheten 
ansöker om godkännande av anläggningen ska betala timavgift för den tid som åtgår för 
denna prövning.  
 
2 § Med undantag från 1 § ska den som ansöker om godkännande av anläggning för slakteri- eller 
vilthanteringsverksamhet betala en grundavgift om 18 320 kr i samband med ansökan. För 
handläggningstid och för platsbesök utöver den tid och det besök vid anläggningen som ingår i 
grundavgiften ska den som ansöker betala en avgift om 1 310 kr per timme.  
 Den som på grund av en väsentlig förändring av verksamheten ansöker om godkännande av 
anläggning för slakteri- eller vilthanteringsverksamhet ska betala timavgift enligt första stycket.  
 
I paragrafen finns bestämmelser om avgift för den som ansöker om godkännande av 
anläggning för slakteri- eller vilthanteringsverksamhet.   
 
Av första stycket följer att alla som ansöker ska betala en grundavgift i samband med 
ansökan om godkännande av verksamheten. I grundavgiften ingår tid motsvarande åtta 
timmar administrativ handläggning och åtta timmar platsbesök. För administrativ 
handläggning som överstiger denna grundtid samt för ytterligare platsbesök ska den som 
ansöker även betala avgift per timme.  
 
Av andra stycket följer att den som på grund av en väsentlig förändring verksamheten 
ansöker om godkännande av anläggningen ska betala timavgift för den tid som åtgår för 
denna prövning.  
 
Registrering av anläggning 
3 §  Den som anmäler en anläggning för registrering hos Livsmedelsverket ska betala en avgift om 
1 040 kr.  
 
I paragrafen finns bestämmelser om att den som anmäler en anläggning för registrering 
hos Livsmedelsverket ska betala en avgift för detta. Avgiften motsvarar en beräknad 
handläggningstid om 45 minuter.  
 
4 kap. Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet vid 
livsmedelsanläggningar 
Avgift för livsmedelsanläggningar 
1 §  Livsmedelsanläggningar som omfattas av artikel 79.1 och 2 i förordning (EU) 2017/625 ska, 
med undantag för de anläggningar som avses i 4–6 §§, betala en avgift till Livsmedelsverket för 
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offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll med 
1 860 kr per timme.  
 
I paragrafen finns bestämmelser om vilka avgifter som ska betalas av de 
livsmedelsanläggningar som omfattas av artikel 79.1 och 2 i förordning (EU) 2017/625 
och som inte är slakterier eller vilthanteringsanläggningar. De anläggningar som avses är  
styckningsanläggningar och bearbetningsanläggningar avseende vilt samt anläggningar 
för mjölkproduktion och produktion och utsläppande på marknaden av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter. Eftersom anläggningarna omfattas av s. k. obligatoriska avgifter 
beräknas avgiftens storlek utifrån reglerna i kontrollförordningen. Avgift ska betalas både 
för offentlig kontroll och för annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan 
kontroll. I avgiften ingår därmed också den avgift som ska betalas för salmonellakontroll 
enligt 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av 
livsmedel.  
 
2 §  Övriga livsmedelsanläggningar ska betala en avgift till Livsmedelsverket för offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll med 1 890 kr per timme. 
 
I paragrafen finns bestämmelser om vilka avgifter som ska betalas av de 
livsmedelsanläggningar som inte omfattas av artikel 79.1 och 2 i förordning (EU) 
2017/625. Det kan exempelvis vara köttberedningsanläggningar och 
dricksvattenanläggningar. Eftersom dessa anläggningar har nationellt reglerade avgifter, 
dvs avgiftsuttaget sker enligt förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, ska avgifterna beräknas enligt principen om full 
kostnadstäckning (jfr 5 § avgiftsförordningen [1992:191]). Avgift ska betalas både för 
offentlig kontroll och för annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan 
kontroll.  
 
3 §  För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med sådan kontroll ska de livsmedelsanläggningarna som avses i 1 och 2 §§ 
betala avgift enligt vad som framgår av 1 §.  
 
I paragrafen finns bestämmelser om den avgift som ska betalas för offentlig kontroll som 
ursprungligen inte var planerad och för annan offentlig verksamhet som hänger samman 
med sådan kontroll av de livsmedelsanläggningar som avses i 1 och 2 §§. Offentlig 
kontroll som ursprungligen inte var planerad är en obligatorisk avgift varför avgiften ska 
beräknas enligt reglerna i kontrollförordningen. Av 17 § förordningen om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter följer att avgift för annan 
offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll ska beräknas på samma 
sätt.  
 
Avgift för slakteri- och vilthanteringsanläggningar  
4 §  Slakterier med en slaktvolym om 1 000 ton eller därutöver och där Livsmedelsverket har 
ständig närvaro under slakten ska, med undantag för sådan kontroll som avses i 7, 9 och 10 §§, 
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betala en avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
sådan kontroll. Avgiften uppgår till 980 kr per timme för officiell veterinär och 810 kr per timme 
för officiell assistent.  
 
I paragrafen finns bestämmelser om vilken avgift som ska betalas av de slakterier som har 
en slaktvolym om 1 000 ton eller mer där Livsmedelsverket har en ständig närvaro under 
slakten. Avgiften ska betalas för både offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med sådan kontroll. Detta innebär att kontroll som ursprungligen 
inte var planerad därmed också kommer debiteras utifrån samma timtaxor. I avgiften 
ingår också såväl den avgift som ska betalas för salmonellakontroll enligt 4 § 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel, 
som de avgifter som ska betalas för provtagning av djur, kontroll av animaliska 
biprodukter och kontroll av djurskydd. Även kontroll som sker av anläggningen som 
sådan debiteras på motsvarande taxa. Detta innebär att all kontroll som sker på 
anläggningen, förutom exportkontroll och nöd- och gårdsslakt, kommer att ha samma 
timtaxor under normalarbetstid. 
 
5 § Slakterier och vilthanteringsanläggningar med en slaktvolym understigande 1 000 ton och där 
Livsmedelsverket har ständig närvaro under slakten ska, med undantag för sådan kontroll som 
avses i 7, 9 och 10 §§, betala en avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som 
hänger samman med sådan kontroll. Avgiften uppgår till 1 310 kr per timme för officiell veterinär 
och 1 140 kr per timme för officiell assistent. 
 
I paragrafen finns bestämmelser om vilken avgift som ska betalas av de slakterier och 
vilthanteringsanläggningar som har en slaktvolym understigande 1 000 ton och där 
Livsmedelsverket har ständig närvaro under slakten. Avgiften ska betalas för både 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan 
kontroll. Detta innebär att kontroll som ursprungligen inte var planerad därmed också 
kommer debiteras utifrån samma timtaxor. I avgiften ingår också såväl den avgift som 
ska betalas för salmonellakontroll enligt 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 
2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel, som de avgifter som ska betalas för 
provtagning av djur, kontroll av animaliska biprodukter och kontroll av djurskydd. Även 
kontroll som sker av anläggningen som sådan debiteras på motsvarande taxa. Detta 
innebär att all kontroll som sker på anläggningen, förutom exportkontroll och nöd- och 
gårdsslakt, kommer att ha samma timtaxor under normalarbetstid. 
 
6 § Slakterier och vilthanteringsanläggningar där Livsmedelsverket inte har ständig närvaro under 
slakten ska, med undantag för sådan kontroll som avses i 7, 9 och 10 §§, betala en avgift för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll om  
1 460 kr i inställelseavgift för varje besök och därutöver en avgift om 980 kr per timme.  
 
I paragrafen finns bestämmelser om vilken avgift som ska betalas av de slakterier och 
vilthanteringsanläggningar som inte har en ständig närvaro under slakten av 
Livsmedelsverkets personal. Avgiften ska betalas för både offentlig kontrollen och annan 
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offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll. Detta innebär att kontroll 
som ursprungligen inte var planerad därmed också kommer debiteras utifrån samma 
timtaxor. I avgiften ingår också såväl den avgift som ska betalas för salmonellakontroll 
enligt 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av 
livsmedel, som de avgifter som ska betalas för provtagning av djur, kontroll av 
animaliska biprodukter och kontroll av djurskydd. Även kontroll som sker av 
anläggningen som sådan debiteras på motsvarande taxa. Detta innebär att all kontroll som 
sker på anläggningen, förutom exportkontroll och nöd- och gårdsslakt, kommer att ha 
samma timtaxor under normalarbetstid. 
 
7 § Slakterier ska betala avgift om 1 310 kr per timme för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med den kontrollen som sker utanför slakteriet vid nödslakt och 
slakt som utförs vid den jordbruksanläggning som djuren kommer från och som sker enligt 
förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för 
livsmedel av animaliskt ursprung.  
 
I paragrafen finns bestämmelser om vilken avgift slakterier ska betala för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med den kontrollen och 
som sker utanför slakteriet vid nödslakt och gårdsslakt.  
 
8 § Med normalarbetstid vid slakterier och vilthanteringsanläggningar avses tiden mellan kl. 6–18.  
 Slakterier och vilthanteringsanläggningar ska betala ett tillägg på avgifterna enligt 4–7 §§ för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll som 
sker utanför normalarbetstid enligt tredje kolumnen i tabellen nedan. 
 För det fall offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan 
kontroll sker för längre tid än vad framgår av fastställt slaktschema för anläggningen enligt 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2019:4) om besiktning före och efter slakt utgår ett påslag 
enligt fjärde kolumnen i tabellen nedan. 
 

Dag Klockslag  Påslag vid 
planerad 
kontroll utanför 
normalarbetstid 

Påslag vid kontroll som 
pågår längre tid än vad 
som framgår av  
slaktschema 

Helgfri måndag-fredag 6–18 --- 25 % 
Helgfri måndag-torsdag 18–22 50 % 75 % 

22–06 75 % 100 % 
Helgfri fredag samt dag 
innan storhelg 

18–00 75 % 100 % 

Lördag, söndag och 
helgdag* 

hela dagen 75 % 100 % 

Storhelg** hela dagen 100 % 125 % 
*Helgdag som inte räknas som storhelg.  
**Avser trettondagen, långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, 
nationaldagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och 
nyårsdagen. 
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I paragrafen finns bestämmelser om normalarbetstid och avgifter för kontroll utanför 
normalarbetstid och slaktschema. 
 
Av första stycket följer att med normalarbetstid vid slakterier och 
vilthanteringsanläggningar avses tiden mellan kl. 6–18.  
 
Av andra stycket följer att den anläggning som vill ha kontroll utanför normalarbetstiden 
ska betala ett tillägg på den taxa som gäller för normalarbetstiden. Tillägget varierar 
beroende på tid på dygnet.  
 
Av andra stycket följer att den anläggning där kontroll pågår längre tid under dagen än 
vad som framgår av slaktschema som fastställts enligt Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2019:4) om besiktning före och efter slakt också ska betala ett tillägg på den 
taxa som gäller för normalarbetstiden. Tillägget tillkommer även under normalarbetstid 
och varierar beroende på tid på dygnet.  
 
Exportkontroll 
9 §  Livsmedelsföretagare ska betala avgift till Livsmedelsverket för sådan särskild kontroll som 
föranleds av införselbestämmelser i tredje land, exportkontroll, med 1 650 kr timme. 
 
I paragrafen finns bestämmelser om att livsmedelsföretagare ska betala avgift till 
Livsmedelsverket för exportkontroll. Livsmedelsverket gör under våren 2021 en översyn 
av exportkontrollen varför avgiften kan komma att ändras senare under året.  
 
10 § Livsmedelsföretagare ska betala en avgift till Livsmedelsverket för utfärdande av exportintyg.  
    För livsmedel som exporteras från en exportkontrollerad anläggning till Ryssland samt 
Eurasiska ekonomiska unionen ska avgiften uppgå till 60 kr per exportintyg.  
    För livsmedel som exporteras från en exportkontrollerad anläggning till Taiwan ska avgiften 
uppgå till 150 kr per exportintyg.  
    För övriga exportintyg ska avgiften uppgå till 190 kr för upp till 10 exportintyg, 210 kr för 50 
exportintyg, 230 kr för 100 exportintyg, samt 250 kr för 200 exportintyg.  
 
I paragrafen finns bestämmelser om att livsmedelsföretagare ska betala avgift till 
Livsmedelsverket för utfärdande av exportintyg. Av första – tredje styckena framgår att 
avgiften för exportintygen varierar utifrån vilket land som livsmedlen ska exporteras till. 
Livsmedelsverket gör under våren 2021 en översyn av exportkontrollen varför paragrafen 
kan komma att ändras senare under året.  
 
5 kap.  Avgifter för importkontroll  
Animaliska livsmedel  
1 §  Den aktör som ansvarar för sändningen ska betala avgift till Livsmedelsverket enligt bilaga 1 
avsnitt 1 för kontroll av sådana varor som enligt artikel 47.1 b i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/625 ska kontrolleras vid gränskontrollstation. 
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I paragrafen finns bestämmelser om att den aktör som ansvarar för sändningen ska betala 
avgift till Livsmedelsverket för kontroll av animaliska livsmedel.  
 
Icke-animaliska livsmedel 
2 §  Den aktör som ansvarar för sändningen ska betala avgift till Livsmedelsverket enligt bilaga 1 
avsnitt 2 för kontroll av icke-animaliska livsmedel som importeras från ett land som inte är 
medlem i den Europeiska unionen och som enligt 47.1 d-f i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/625 ska kontrolleras vid gränskontrollstation. 
 
I paragrafen finns bestämmelser om att den aktör som ansvarar för sändningen ska betala 
avgift till Livsmedelsverket för kontroll av icke-animaliska livsmedel.  
 
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.  
 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 1 avsnitt 3 till dessa föreskrifter, tas ut för 
varje kilo av varans nettovikt.  
 
I paragrafen finns bestämmelser om betalning av avgift för stickprovsundersökning för 
täckande av Livsmedelsverkets kostnader för sådana undersökningar vid import av vissa 
livsmedel från tredje land.  
 
Av första stycket följer att avgift ska betalas av den som är gäldenär enligt 
tullagstiftningen och att avgiften ska betalas till Tullverket.  
 
Av andra stycket följer att avgiften inte ska utgå vid import från Norge av animaliska 
livsmedel eller vid import från Island av fisk och fiskeriprodukter.  
 
Av tredje stycket följer att avgiften ska tas ut för de varuslag som anges i bilaga 1 avsnitt 
3 och att avgiften ska tas ut för varje kilo av varans nettovikt. 
 
Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel 
4 §  Den aktör som ansvarar för sändningen ska betala avgift till Livsmedelsverket enligt bilaga 1 
avsnitt 4 för kontroll av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som 
importeras från ett tredje land och som enligt Livsmedelsverkets föreskrifter eller enligt direkt 
tillämpliga EU-rättsakter ska föras in till Sverige på ett särskilt första införselställe.  
 
I paragrafen finns bestämmelser om att den aktör som ansvarar för sändningen ska betala 
avgift till Livsmedelsverket för kontroll av material och produkter avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel som importeras från tredje land och som ska föras in till Sverige 
på ett särskilt första införselställe.  
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Ekologiska livsmedel 
5 §  Den aktör som ansvarar för sändningen ska betala avgift till Livsmedelsverket enligt bilaga 1 
avsnitt 5 för kontroll av sådana livsmedel som omfattas av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007.  
 
I paragrafen finns bestämmelser om att den aktör som ansvarar för sändningen ska betala 
avgift till Livsmedelsverket för import av ekologiska livsmedel.  
 
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.  
 
I paragrafen finns bestämmelser att avgiften för kontroll av import av ekologiska 
livsmedel ska samordnas med avgiften för kontroll av animaliska och icke-animaliska 
livsmedel. Endast den högre avgiften ska betalas.  
 
7 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 0,88 kronor per tusen liter obehandlad mjölk som 
anläggningen beräknas samla in. Avgiften ska baseras på årets beräknade produktionsvolym.  
 
I paragrafen finns bestämmelser att livsmedelsföretagare ska för var och en av sina 
anläggningar betala en avgift för att täcka Livsmedelsverkets kostnader för provtagning 
och undersökning av mjölk i fråga om restsubstanser. Avgiften är baserad på årets 
beräknade produktionsvolym. Livsmedelsverket håller på med en översyn av de s. k. 
provtagningsprogrammen där denna kontroll ingår. Avgifterna kommer därför att på sikt 
ses över.  
  
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 betalas med 9,99 kronor per ton ägg som anläggningen beräknas väga 
in och ska baseras på årets beräknade produktionsvolym.  
 
I paragrafen finns bestämmelser att livsmedelsföretagare ska för var och en av sina 
anläggningar betala en avgift för att täcka Livsmedelsverkets kostnader för provtagning 
och undersökning av ägg i fråga om restsubstanser. Avgiften är baserad på årets 
beräknade produktionsvolym.  Livsmedelsverket håller på med en översyn av de s. k. 
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provtagningsprogrammen där denna kontroll ingår. Avgifterna kommer därför att på sikt 
ses över.  
 
 
2 a § 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 produktionsvolym.  
 
I paragrafen finns bestämmelser att livsmedelsföretagare ska för var och en av sina 
anläggningar betala en avgift för provtagning och undersökning av restsubstanser eller 
undersökning av salmonella. Avgiften är baserad på årets beräknade produktionsvolym.  
Livsmedelsverket håller på med en översyn av de s. k. provtagningsprogrammen där 
denna kontroll ingår. Avgifterna kommer därför att på sikt ses över.  
 
3 § 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 kronor 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 produktionsvolym. 
 
I paragrafen finns bestämmelser att livsmedelsföretagare ska för var och en av sina 
anläggningar betala en avgift för provtagning och undersökning av kontaminanter. 
Avgiften varierar beroende på om anläggningar tar emot obehandlad mjölk, förpackar ägg 
eller slaktar tama hov- och klövdjur, hägnat vilt och fjäderfä. Livsmedelsverket håller på 
med en översyn av de s. k. provtagningsprogrammen där denna kontroll ingår. Avgifterna 
kommer därför att på sikt ses över.  
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