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Område Strategisk utveckling och stöd
Ekonomiavdelningen
Emelie Gräll

Avgifter avseende kontroll av livsmedelsanläggningar gällande
från den 1 januari 2019
Omfattning
Dokumentet omfattar timtaxor för kontrollen av livsmedelsanläggningar som
regleras i 2 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2 och 3 §§ samt 5 kap. 1 § verkets föreskrifter
(LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering
(avgiftsföreskrifterna). Dokumentet omfattar också timtaxa vid extra kontroll
som framgår av artikel 28 i EG förordning 882/2004 om offentlig kontroll.
Livsmedelsverket beslutar om timtaxorna.
Livsmedelsverket har inför beslut haft samråd med ESV avseende dessa avgifter,
vårt dnr 2018/03519.

Timtaxa fastställs enligt indelning i resultatområden
Timtaxorna är framtagna enligt grundprincipen om full kostnadstäckning av
kontrollen av livsmedelsanläggningar. Taxorna är olika beroende på typ av
anläggning utifrån den indelning av anläggningar som finns i
livsmedelsförordningen (2006:804).
23 § livsmedelsförordningen innehåller en lista där livsmedelsanläggningarna
delats in i olika typer. Av listan framgår vilka anläggningstyper
Livsmedelsverket är ansvarig kontrollmyndighet för.
Alla typer av anläggningar där Livsmedelsverkets område Livsmedelskontroll
har kontrollansvar inom resultatområde kontroll av livsmedelsanläggningar
betalar samma taxa för en kontrolltimme oavsett vilken typ av anläggning som
kontrolleras eller oavsett vilken personalkategori som utför kontrollen. Om en
kommun valt att överlämna kontrollansvar till område Livsmedelskontroll för en
anläggning inom kommunens ansvarsområde gäller samma timtaxa.
För köttbesiktning vid större slakterier med fast bemanning av officiell
assistent utgår en lägre taxa för fördelad tid för officiell assistent.
Skeppshandelslager, tullager och andra anläggningar som nämns i p. 6 i
23 § livsmedelsförordningen, ingår i resultatområde gränskontroll. För närvarande
finns endast ett skeppshandels-/tullager registrerat hos Livsmedelsverket.
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Grundprinciper för avgiftsberäkning
Avgiftsnivå för en enskild anläggning beräknas genom att multiplicera aktuell
timtaxa med beräknad tid för kontrollverksamhet. Samtliga verktyg som används
för beräkning av tid för kontrollverksamhet är tillgängliga på Livsmedelsverkets
hemsida.
Livsmedelsanläggningar som avses i 3 kap. 1 § avgiftsföreskrifterna
För beräkning av kontrolltid används Livsmedelsverkets vägledning
”riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid”. För
taxor, se nedan under taxor för årlig kontrollavgift.
Slakterier inkl. renslakterier och vilthanteringsanläggningar som avses i
3 kap. 2 § avgiftsföreskrifterna
För beräkning av kontrolltid används beslutade verktyg för beräkning av tid för
kontrollverksamhet som kommunicerats med berörda branschorganisationer. För
taxor, se nedan under taxor för bemanningsavgifter.
Ytterligare kontroll utöver årlig kontrollavgift vid styckningsanläggningar som avses i 3 kap. 3 § avgiftsföreskrifterna
För beräkning av kontrolltid används beslutade verktyg för beräkning av tid för
kontrollverksamhet som kommunicerats med berörda branschorganisationer. För
taxor, se nedan under taxor för bemanningsavgifter.
Exportkontroll som avses i 5 kap. 1 § avgiftsföreskrifterna
Om en livsmedelsföretagare exporterar livsmedel till tredje land, ska företagaren
betala avgift för sådan särskild kontroll som föranleds av införselbestämmelserna i
tredje land. Avgiften ska motsvara den faktiska merkostnaden som
Livsmedelsverket har för kontroll med anledning av exporten. En minimitid om
30 minuter per besök debiteras alltid. Tid för debitering avrundas alltid till
närmsta högre halvtimme.
Extra kontroll
Skyldigheten att ta ut avgift för extra kontroll framgår direkt av artikel 28 i
EG-förordning 882/2004 om offentlig kontroll av foder och livsmedel.
Godkännande enligt 2 kap. 1 § avgiftsföreskrifterna
Livsmedelsanläggningar som avses i 3 kap. 1 § avgiftsföreskrifterna betalar en
prövningsavgift som motsvarar en hel eller halv årlig kontrollavgift. För taxor, se
nedan under taxor för årlig kontrollavgift.
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Prövningsavgiften för slakterier och vilthanteringsanläggningar som avses i
3 kap. 2 § avgiftsföreskrifterna är fastställda i föreskriften till en schablonavgift på
36 000 kr för en helt ny anläggning. Schablonavgiften halveras för prövning av
förändrad verksamhet samt ägarbyte.
Registrering enligt 2 kap. 2 § avgiftsföreskrifterna
Avgift för registrering är fastställd i föreskriften till 1050 kr per registrering.
Övrigt
I förekommande fall tar verket ut avgift för övertid eller tid utöver ordinarie tid.

Taxor för årlig kontrollavgift
Livsmedelsanläggningar som avses i 3 kap. 1 § avgiftsföreskrifterna
Anläggningar som faller in under punkterna 1-5, 7-8 och 10 i 23 §
livsmedelsförordningen, resultatområde kontroll av livsmedelsanläggningar.
Timtaxa

1 225 kr

Anläggningar som faller in under punkt 6 i 23 § livsmedelsförordningen, ingår i
resultatområde gränskontroll.
Avgift för kontroll av skeppshandelslager, tullager och andra anläggningar som
nämns i p. 6 i 23 § livsmedelsförordning tas ut enligt samma timtaxa eller
grundavgift som tillämpas vid importkontroll enligt kap. 4 och bilaga 3 till
avgiftsföreskrifterna, 1 000 kr.

Taxor för bemanningsavgifter
Slakterier inkl. renslakterier och vilthanteringsanläggningar som avses
i 3 kap. 2 § avgiftsföreskrifterna
Timtaxa

1 225 kr

För köttbesiktning vid stora slakterier med fast bemanning av officiella
assistenter utgår det dock en lägre taxa för fördelad tid för officiella assistenter.
Timtaxa officiell assistent

834 kr

Ytterligare kontroll utöver årlig kontrollavgift vid styckningsanläggningar,
som avses i 3 kap. 3 § avgiftsföreskrifterna
Timtaxa

1 225 kr
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Taxor för exportkontroll
Exportkontroll som avses i 5 kap. 1 § avgiftsföreskrifterna
Anläggningar som faller in under punkterna 1-5, 7-8 och 10 i 23 §
livsmedelsförordningen, resultatområde kontroll av livsmedelsanläggningar.
Timtaxa

1 225 kr

Taxor för extra kontroll
Anläggningar som faller in under punkterna 1-5, 7-8 och 10 i 23 §
livsmedelsförordningen, resultatområde kontroll av livsmedelsanläggningar.
Timtaxa

1 225 kr

Anläggningar som faller in under punkt 6 i 23 § livsmedelsförordningen, ingår i
resultatområde gränskontroll.
Timtaxa

1 000 kr

Avgifter för tid utöver ordinarie tid och olika typer av övertid
Utöver ovanstående avgift för officiell veterinär och officiell assistent
debiteras slakterier för eventuell övertid.
Lördag, söndag samt helgdag debiteras alltid minst 3 timmar per
kontrolltillfälle.
Typ av övertid
Enkel
Medel
Kvalificerad
Storhelg

Veterinär
1 616 kr/tim
1 785 kr/tim
1 971 kr/tim
2 295 kr/tim

Assistent
1 082 kr/tim
1 177 kr/tim
1 274 kr/tim
1 489 kr/tim

Med enkel övertid avses övertidsarbete som är beordrat, som faller utanför den
schemalagda arbetstiden för Livsmedelsverkets personal på anläggningen och
utförs på annan tid än den som enligt nedan är medelövertid, kvalificerad
övertid eller storhelgsövertid.
Med medelövertid avses övertidsarbete som är beordrat samma dag, som faller
utanför den schemalagda arbetstiden för Livsmedelsverkets personal på
anläggningen och utförs på annan tid än den som enligt nedan är kvalificerad
övertid eller storhelgsövertid.
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Med kvalificerad övertid avses övertidsarbete som är beordrat och som infaller;
 mellan klockan 19.00 på fredag och klockan 07.00 på måndag,
 mellan klockan 19.00 dag före Trettondedag jul, Första maj, Kristi
Himmelsfärdsdag eller Alla Helgons dag och klockan 07.00 närmast följande
vardag,
 mellan klockan 19.00 den 5 juni och klockan 07.00 den 7 juni,
 i övrigt mellan klockan 22.00 och 06.00.
Med storhelgsövertid avses övertidsarbete som är beordrat och som infaller;
 från klockan 19.00 dag före Långfredag till 07.00 dagen efter Annandag påsk och
tid från klockan 19.00 dag före pingst-, midsommar-, eller nyårsafton, sista
vardag före julafton, till klockan 07.00 närmast följande vardag.
Dock debiteras de vilthanteringsanläggningar, där kontrollen inte är schemalagd, för
tid måndagar före kl. 07.00 och efter kl. 17.00, tisdag till fredag före kl. 06.00 och
efter kl. 17.00 samt lördag, söndag och helgdag med taxa motsvarande kvalificerad
övertid i tabellen ovan. Lördag, söndag samt helgdag debiteras alltid minst 3 timmar
per kontrolltillfälle.

