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Timtaxor 2020
Enligt 2 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2 och 3 §§ samt 5 kap. 1 § Livsmedelsverkets föreskrifter
(LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering
(avgiftsföreskrifterna) fastställs timtaxor för 2020 till följande belopp.

Årlig kontrollavgift
Livsmedelsanläggningar som avses i 3 kap. 1 § avgiftsföreskrifterna
Timtaxa

1 720 kr

Bemanningsavgifter
Slakterier inkl. renslakterier och vilthanteringsanläggningar (3 kap. 2 §
avgiftsföreskrifterna)
Slakterier med produktion upp till 1 000 ton
Timtaxa

1 571 kr

Slakterier med produktion över 1 000 ton
Timtaxa

779 kr

Vid stora slakterier med fast bemanning av officiella assistenter utgår en lägre timtaxa för
fördelad tid för officiella assistenter
612 kr
Ytterligare kontroll vid styckningsanläggningar utöver årlig kontrollavgift (3 kap. 3 §
avgiftsföreskrifterna)
Avgiften tas ut vid samtliga styckningsanläggningar oavsett om de är integrerade med ett
slakteri eller en vilthanteringsanläggning eller inte. Avgiften tas ut för respektive
anläggning med motsvarande timtaxa som enligt 3 kap. 1 § respektive 3 kap. 2 §
avgiftsföreskrifterna gäller för respektive anläggning.
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Exportkontroll (5 kap. 1 § avgiftsföreskrifterna)
Timtaxa

1 720 kr

Taxa för kontroll som ursprungligen inte var planerad
Avgiften kan tas ut vid samtliga anläggningar. Avgiften tas ut för respektive anläggning
med motsvarande timtaxa som enligt 3 kap. 1 § respektive 3 kap. 2 § avgiftsföreskrifterna
gäller för respektive anläggning.

Avgifter för tid utöver ordinarie tid
På slakterier och vilthanteringsanläggningar tas avgifter ut för tid utöver ordinarie tid,
dvs. övertid, med följande timtaxor.
Slakterier med produktion upp till 1 000 ton
Typ av övertid
Timtaxa officiell veterinär
Enkel
1 894 kr
Medel
2 055 kr
Kvalificerad
2 216 kr
Storhelg
2 538 kr

Slakterier med produktion över 1 000 ton
Typ av övertid
Timtaxa officiell veterinär
Enkel
1 101 kr
Medel
1 262 kr
Kvalificerad
1 423 kr
Storhelg
1 746 kr

Timtaxa officiell assistent
850 kr
970 kr
1 089 kr
1 328 kr
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Livsmedelsverket har inför beslutet skickat underlag för samråd med Ekonomistyrningsverket avseende dessa avgifter.
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga
handläggningen har deltagit chefsjuristen Elin Häggqvist, controllern Emelie Gräll,
officiella veterinären Mari Ivemyr, utredaren Daniel Selin, verksjuristen Linda Welzien
och områdeschefen Eirikur Einarsson, föredragande.

Annica Sohlström
Eirikur Einarsson

