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Yttrande angående Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av 
ekologisk produktion samt föreskrifter om avgifter för offentlig 
kontroll, prövning och registrering 

Remiss från Livsmedelsverket, dnr. 2014/28047 Remisstid: Svar senast 5 januari 2016. 

 

Förslag till beslut: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta 

 

att överlämna yttrande till Livsmedelsverket enligt bilaga 1. 

 

 

Sammanfattning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslag i remiss från Livsmedelsverket angående 

nya föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion samt föreskrifter om avgifter för 

offentlig kontroll, prövning och registrering. Nämnden lämnar några synpunkter på behov av 

förtydliganden samt önskemål om informationsutbyte. 

 

Ärendet 

Livsmedelsverket föreslår nya föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion. Syftet är att 

samla kraven på kontroll och befintliga undantag i föreskriftsform, istället för att som idag 

reglera området genom riktade beslut. I samband med att man för in kraven i föreskriftsform 

gör man också vissa justeringar och förtydliganden. Dessa görs för att säkerställa att kraven i 

befintliga förordningar uppfylls, att skyldighet för kontrollorganen att ta ut avgifter för 

kontroll regleras samt att man möjliggör för livsmedelsbutiker att saluföra ekologiska och 

icke-ekologiska livsmedel av samma slag i lösvikt utan att samtidigt vara anslutna till 

kontrollsystemet. 
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De aktuella justeringarna och förtydliganden innebär att: 

– Livsmedelsverket genom införande om krav på avgift och anmälan säkerställer att företag 

som följer reglerna och betalar en rimlig avgift har rätt till att få tillgång till kontrollorganens 

kontrollsystem. 

– att butiker som samtidigt säljer eller lagrar ekologiska och konventionella lösviktvaror av 

samma slag ska omfattas av undantaget från krav på anslutning till kontrollorgan. Denna typ 

av hantering har i befintligt beslut inte omfattats av undantaget då Livsmedelsverket befarade 

att de ekologiska varorna skulle blandas ihop med icke-ekologiska, vilket skulle kunna 

vilseleda konsumenterna. Detta tror man inte längre utgör ett problem då det finns bra sätt att 

skilja varorna åt och Livsmedelsverket vill därför ändra reglerna för att öka möjligheten för 

verksamheter att erbjuda ekologiska varor i lösvikt. 

– de företag som vill verka som kontrollorgan måste ansöka om att få kontrolluppgifter 

delegerade till sig. Kontrollorganet ska vid ansökan ange vilket eller vilka sakområden som 

ansökan avser samt inom vilket geografiskt verksamhetsområde som det önskar bedriva 

verksamhet. Företaget måste också vid ansökan visa att det är ackrediterat. Syftet med 

regleringen är att säkerställa att kraven för att få delegera uppgifter till ett kontrollorgan är 

uppfyllda. 

– skyldigheten att ta ut avgifter för kontrollorgan regleras samt att avgiften inte ska påverkas 

av var verksamheten är geografiskt belägen.  

– kontrollorgan som upptäcker brister som de inte själva har rätt att ta beslut om omedelbart 

ska meddela ansvarig kontrollmyndighet, dvs. Livsmedelsverket eller kommunen. 

– en skyldighet för kommuner som upptäcker en aktör som inte anmält sin verksamhet i 

enlighet med regelverket, att omedelbart meddela Livsmedelsverket detta så att 

Livsmedelsverket kan fatta beslut om att pröva frågan om sanktionsavgift. 

– det regleras vilka uppgifter kontrollorganen ska lämna till Livsmedelsverket för 

statistikrapportering enligt EU-förordningarna och som underlag för Sveriges officiella 

statistik. 

– det införs en möjlighet för Livsmedelsverket att ta ut avgift för prövning av ärenden där ett 

företag vill använda en konventionell ingrediens i en sammansatt produkt. 

 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser för miljö- och 

hälsoskyddsnämnden då kontroll enligt föreskrifterna kan ske inom ramen för nämndens 

befintliga uppdrag. 

 

 

Anna Axelsson 

miljödirektör 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Yttrande över förslag till Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av ekologisk 

produktion samt föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering 
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Yttrande över förslag till Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll 
av ekologisk produktion samt föreskrifter om avgifter för offentlig 
kontroll, prövning och registrering 

 

Remiss från Livsmedelsverket, dnr. 2014/28047 Remisstid: Svar senast 5 januari 2016. 

  

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker föreslagen remiss och lämnar följande synpunkter: 

 

 Det är positivt att samla befintliga regler i föreskrifter för att underlätta för den som 

söker information om regelverket och att det görs förtydliganden för att säkerställa att 

Sverige uppfyller kraven i redan befintliga förordningar. 

 

 När det gäller 5 § och möjligheten för aktören att lämna anmälan till Livsmedelsverket 

om det inte finns något kontrollorgan för den aktuella verksamheten så är det otydligt 

vem som blir kontrollmyndighet för den aktuella verksamheten, är det 

Livsmedelsverket? 

 

 Det är bra att man förenklar möjligheten för butiker att tillhandahålla ekologiska varor 

genom att aktörer som samtidigt säljer eller lagrar ekologiska och konventionella 

lösviktvaror av samma slag omfattas av undantaget från kravet på anslutning till 

kontrollorgan (6 §). Förslaget innebär att kommunerna istället får kontrollera 

redlighetsaspekten för detta kontrollområde inom den ordinarie livsmedelskontrollen. 

Även om bedömningen är att det enbart berör ett begränsat antal butiker så förutsätter 

vi att vi genom befintlig vägledning för riskklassning kan utnyttja möjligheten att 

lägga till kontrolltid enligt informationsmodulen, om så skulle krävas för att kunna 

göra en ändamålsenlig kontroll. Därför kan ett tillägg i tabell 8 i vägledningen för 

riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid vara lämpligt, så 

att även butiker framgår som exempel där man kan lägga till tid för verksamheter som 

utformar presentation men som inte märker eller förpackar livsmedel. 

Det är också önskvärt att förtydliga vad som gäller för de aktörer som märker vid 

försäljning över disk - omfattas de av undantaget eller räknas det som beredning enligt 

punkt 1, vilket gör att de ska vara anslutna till ett kontrollorgan?  
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 Det är bra att skyldigheten för kontrollorgan att ta ut avgift regleras samt att avgiften 

inte ska påverkas av var verksamheten är geografiskt belägen. För planerad kontroll är 

detta i enlighet med hur avgifterna för kommunernas livsmedelskontroll regleras, 

däremot stämmer det inte överens med avgiftsuttaget vid uppföljande kontroll. I den 

kommunala livsmedelskontrollen debiteras restid utifrån faktisk tid vid uppföljande 

kontroller och det kan vara lämpligt att tillämpa samma system för dessa avgifter, för 

att göra det enkelt för företagen att förstå avgiftssystemet. 

 

 Det är bra att förtydliga att kontrollorgan som upptäcker brister som de själva inte har 

möjlighet att besluta om omedelbart ska anmälas till ansvarig kontrollmyndighet. Det 

vore önskvärt att även förtydliga hur information om eventuella åtgärder/beslut som 

vidtas av ansvarig kontrollmyndighet ska överlämnas till kontrollorganet. 

 

 Införandet av regler som kräver att kommuner som upptäcker aktörer som inte anmält 

sig i enlighet med regelverket anmäler det till Livsmedelsverket, för att möjliggöra 

prövning av sanktionsavgift ger likriktning kring hantering av avvikelser, vilket är 

positivt. 

 

 För att möjliggöra en effektiv kontroll finns behov av lättillgänglig information kring 

vilka företag som är anslutna till vilka kontrollorgan. Detta för att underlätta för 

kommunerna att kontrollera att företag är anslutna enligt kraven i regelverket. 

 

 

För miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 

 

 

 

Bengt Fladvad Anna Axelsson 

ordförande  miljödirektör 

 

 

 



 LIVSFS       

Livsmedelsverkets 
författningssamling 
 
ISSN 1651-3533 

UTKAST 
Bilaga 2 till remiss 

 
Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets 
föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för 
offentlig kontroll, prövning och registrering; 

LIVSFS 0000:0 
(H 00) 
Utkom från trycket 
Klicka här för att 
ange datum. 
 

beslutade Klicka här för att ange datum.. 

 Med stöd av 20 a och 21 §§ förordningen (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter föreskriver 
Livsmedelsverket att bilaga 2 till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 
2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering ska ha 
följande lydelse. 
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    Bilaga 2 
(LIVSFS 2006:21) 

Bilaga 2 - Avgifter för ansökan om tillstånd, godkännande 
m.m. enligt 2 kap. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     
 
4.7   Avgift för ansökan om tillstånd enligt 

12 § Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2005:22) om kontroll vid 
handel med animaliska livsmedel 
inom den Europeiska unionen 

 
4.8   Avgift för ansökan om tillstånd till  
        användning av livsmedelsingrediens 

från icke-ekologiskt jordbruk i 
ekologisk produktion 

 
 
 
 
 
700 kr per timme 
 
 
 
 
 1 300 kr 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

1. Dessa föreskrifter (LIVSFS 0000:00) träder i kraft den 1 mars 2016.  
2. Avgiften ska tas ut för ansökningar som kommer in den 1 mars 2016 och 

framåt.  
 
 
 
STIG ORUSTFJORD 
 
 
 
 Claudia Gardberg Morner  
            (Avdelningen för Strategisk utveckling 
            och stöd) 
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Livsmedelsverkets 
författningssamling 
 
ISSN 1651-3533 

UTKAST 
Bilaga 1 till remiss 

 
Livsmedelsverkets föreskrifter omkontroll av 
ekologisk produktion; 

LIVSFS 0000:0 
(H 00) 
Utkom från trycket 
Klicka här för att 
ange datum. 
 

beslutade Klicka här för att ange datum.. 

 Med stöd av 7 och 17 §§ förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk 
produktion föreskriver Livsmedelsverket följande. 

Inledande bestämmelser 
1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser som rör ekologisk 
livsmedelsproduktion och kontroll av ekologisk livsmedelsproduktion. 
Föreskrifterna riktar sig till aktörer, kontrollorgan samt kontrollmyndigheter. 
 
2 § EU-bestämmelser om produktion, hantering och kontroll av ekologiska 
livsmedel finns 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,  
–  kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om 
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk 
produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk 
produktion, märkning och kontroll, och 
–  kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008  
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller 
ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer. 
 
3 § Utöver bestämmelserna i ovan nämnda EU-förordningar finns bestämmelser 
om produktion, hantering och kontroll av ekologiska livsmedel i 
–  lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, 
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–  förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter, och 
–  förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion, och 
–  Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för kontroll, 
prövning och registrering. 

Definitioner 
4 § Termer och begrepp som används i rådets förordning (EG) nr 834/2007 och 
kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 används med motsvarande 
betydelse i dessa föreskrifter. 

Anmälningsskyldighet 
5 § Innan en aktör släpper ut livsmedel på marknaden som ekologiska ska 
aktören anmäla sin verksamhet till ett kontrollorgan. Kravet på anmälan gäller 
alla aktörer som framställer, bereder, förvarar eller från ett tredjeland importerar 
sådana livsmedel som omfattas av artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 
834/2007, eller som släpper ut sådana produkter på marknaden.  
   En anmälan enligt första stycket ska lämnas in till Livsmedelsverket om det 
inte finns något kontrollorgan för den aktuella verksamheten. 
 
6 § En aktör som enbart tillhandahåller livsmedel direkt till slutkonsumenter är 
undantagen från kravet på anmälan enligt 5 §.  
   Undantaget från kravet på anmälan gäller dock inte i de fall aktören 
1. framställer eller bereder livsmedel, 
2. förvarar livsmedel på annan plats än i anslutning till försäljningplatsen,  
3. importerar livsmedel från tredjeland, eller  
4. låter utföra sådan verksamhet som avses i första–tredje punkten.   

Ansökan om delegering av kontrolluppgifter 
7 § Ett kontrollorgan som vill utföra kontrolluppgifter inom ekologisk 
produktion av livsmedel ska ansöka hos Livsmedelsverket om att få 
kontrolluppgifter delegerade till sig inom ett eller flera av nedanstående 
sakområden:  
1. obearbetade vegetabiliska produkter,  
2. obearbetade animaliska produkter,  
3. vattenbruksprodukter och alger, eller 
4. bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål. 
 
   I ansökan ska kontrollorganet ange inom vilket geografiskt område det avser 
bedriva verksamhet.  
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   Kontrollorganet ska även visa att det är ackrediterat enligt den senaste 
versionen som meddelats genom offentliggörande i C-serien av Europeiska 
unionens officiella tidning av Europastandard EN 45011 eller ISO-guide 65 
(Certifieringsorgan – Allmänna krav vid certifiering av produkter). 
 
8 § Ett kontrollorgan som vill utföra kontrolluppgifter inom ytterligare 
sakområden eller geografiska verksamhetsområden än de som omfattas av 
Livsmedelsverkets delegering till kontrollorganet, ska lämna in en ansökan om 
detta till Livsmedelsverket.   
 
9 § Ett kontrollorgan som avser att inte längre utföra kontrolluppgifter inom ett 
eller flera sakområden eller geografiska verksamhetsområden ska meddela detta 
till Livsmedelsverket. 

Val av laboratorier 
10 § Samtliga prover som tas i kontrollen ska analyseras av laboratorier som är 
ackrediterade enligt kraven i artikel 12.2 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att 
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen 
samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.    

Kontrollorganens avgifter 
11 § Ett kontrollorgan ska ta ut avgifter för de kontrolluppgifter som det utför. 
 
12 § Vid fastställandet av avgifter får kontrollorganet inte ta hänsyn till 
avståndet mellan aktörens anläggning och kontrollorganets lokaler. 
   Första stycket gäller inom kontrollorganets geografiska verksamhetsområde.  

Underrättelse vid överträdelser 
13 § Ett kontrollorgan ska omedelbart underrätta den ansvariga 
kontrollmyndigheten när kontrollorganet har upptäckt en allvarlig överträdelse 
eller en överträdelse med långvarig verkan.  
   Underrättelsen ska innehålla  
1. samtliga de uppgifter som har framkommit om överträdelsen, och 
2. vilka eventuella korrigerande åtgärder som kontrollorganet har beslutat om 
med anledning av överträdelsen.    
 
14 § En kommun ska omedelbart underrätta Livsmedelsverket när kommunen 
har konstaterat att en aktör inte har anmält sin verksamhet enligt artikel 28.1 i 
rådets förordning (EG) nr 834/2007. 
   Underrättelsen ska innehålla  
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1. samtliga de uppgifter som har framkommit om överträdelsen, och 
2. vilka eventuella korrigerande åtgärder som kommunen har beslutat om med 
anledning av överträdelsen.    

Statistiska uppgifter 
15 § Ett kontrollorgan ska årligen till Livsmedelsverket lämna 
1. uppgifter om utbildning av den personal som genomför kontroll, 
2. uppgifter om anmälda och oanmälda inspektioner och besök, samt 
3. de uppgifter som anges i bilaga XIII b till kommissionens förordning (EG) nr 
889/2008. 
   Uppgifterna ska lämnas senast den 15 mars och avse närmast föregående 
kalenderår. De ska lämnas elektroniskt i det format som Livsmedelsverket 
meddelar kontrollorganet.   
___________________ 
 
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2016.  
2. Kontrollorganen ska tillämpa 11 och 12 §§ senast från den 1 juni 2016.  
 
 
STIG ORUSTFJORD 
 
 
 
 Claudia Gardberg Morner 
 (Avdelningen för strategisk utveckling 
 och stöd) 
 



 

LIVSFS 2006:21 

 

Livsmedelsverkets föreskrifter om 

avgifter för offentlig kontroll, 

prövning och registrering; 

LIVSFS 2006:21  

(H 20) 

 

 

Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför 

alltid texten mot den tryckta versionen.  

 Denna version innehåller ändringar i LIVSFS 2006:26, 2007:10, 2007:13, 

2007:18, 2009:8, 2009:11, 2010:9, 2011:11, 2011:17, 2011:18 och 2013:9.   

 Föreskrifterna är beslutade med stöd av 6 och 11 §§ kungörelsen 

(1974:271)1 om tillsyn vid utförsel av livsmedel, 69 § djurskyddsförord-

ningen (1988:539), 5 och 6 §§ förordningen (1995:702)2 om EG:s förord-

ning om ekologiskt framställda produkter, 5 § förordningen (1995:1345) om 

skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, 5 kap. 1 § och 

8 kap. 2 § förordningen (1998:940)3 om avgifter för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken, 11 och 12 §§ förordningen (2006:812) om offentlig 

kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land, 40 § livsmedelsför-

ordningen (2006:813), punkten 2 övergångsbestämmelserna till förordningen 

(2006:814) om foder och animaliska biprodukter4, 17 § förordningen 

(2006:815) om provtagning av djur, m.m., 9 § förordningen (2006:1165) om 

avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter, 8, 16, 17, 

18, 19, 20 och 21 §§ förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel, 17 § förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Senaste lydelse av 6 § 1998:449 
2 Senast lydelse av 5 § 2006:839 
3 Senaste lydelse av 8 kap. 2 § 1999:375 
4 Senaste lydelse av övergångsbestämmelserna 2006:1167. 
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LIVSFS 2006:21 

1 kap.  Allmänna bestämmelser  

Tillämpningsområde 

1 §  Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för offentlig 

kontroll som utförs av Livsmedelsverket eller av kontrollorgan som utsetts 

av Livsmedelsverket samt för prövning och registrering enligt livsmedels-

lagen (2006:804), de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller 

de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt den kontroll som 

Livsmedelsverket ska svara för enligt miljöbalken (1998:808), djurskydds-

lagen (1988:534) och förordningen (2006:814) om foder och animaliska 

biprodukter.  

 Ytterligare regler om avgifter finns bland annat i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig 

kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 

livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd. Om 

det finns särskilda bestämmelser om avgifter i andra föreskrifter beslutade av 

Livsmedelsverket gäller de bestämmelserna. (LIVSFS 2006:26) 

Nedsättning av avgifter 

2 §  Om det finns särskilda skäl får Livsmedelsverket besluta att avgift enligt 

dessa föreskrifter ska sättas ned eller efterges. 

Betalning 

3 §  Avgift ska betalas mot faktura.  

 

Underlag för avgiftsbeslut 

3 a § Livsmedelsföretagare ska, efter anmodan från Livsmedelsverket, 

inkomma med underlag för fastställande av avgifter enligt 3 kap. och 6 kap. 

(LIVSFS 2013:9) 

Dispens 

4 §  Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från bestämmelserna i 

dessa föreskrifter. 
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LIVSFS 2006:21 

2 kap.  Avgifter för prövning och registrering 

Godkännande 

1 §  Den som ansöker om godkännande av en anläggning för att bedriva 

livsmedelsverksamhet ska betala en avgift till Livsmedelsverket som motsvarar 

den årliga kontrollavgiften som framgår av 3 kap. 1 §.  

  Med undantag från första stycket ska den som ansöker om godkännande 

av en slakterianläggning eller en vilthanteringsanläggning betala en 

godkännandeavgift till Livsmedelsverket på 36 000 kr. 

  

 Den som ansöker om godkännande av en anläggning på grund av ägarbyte 

eller väsentlig förändring av verksamheten ska betala en halv avgift enligt 

respektive stycke i denna paragraf. (LIVSFS 2011:17) 

 

Registrering 

2 §  Den som anmäler en anläggning för registrering hos Livsmedelsverket 

ska betala en avgift till verket på 1 050 kr. (LIVSFS 2007:18) 

Vissa tillstånd, godkännanden m.m.  

3 §  Den som hos Livsmedelsverket ansöker om annat tillstånd, godkännande 

eller liknande än sådant som avses i 1 och 2 §§ ska betala en avgift till verket 

enligt bilaga 2. 

3 kap.  Avgifter för kontroll 

Årlig kontrollavgift 

 

1 §  Livsmedelsföretagare, utom de företagare som enbart bedriver primär-

produktion, ska till Livsmedelsverket betala årlig avgift för offentlig kontroll 

av var och en av sina livsmedelsanläggningar. Avgiften baseras på den 

kontrolltid Livsmedelsverket fastställer.  

Kontrolltiden baseras på Livsmedelsverkets riskklassning av anläggningen 

och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1.  

 Om tillämpning av andra stycket skulle medföra att kontrolltiden för en 

anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbe-

hovet, ska kontrolltiden istället fastställas på grundval av Livsmedelsverkets 

bedömning av kontrollbehovet. Kontrolltiden som fastställs enligt detta 

stycke ska dock inte vara mer än det dubbla av kontrolltiden enligt andra 

stycket. 
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  Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras 

med av Livsmedelsverket fästställd timtaxa. (LIVSFS 2011:17) 

 

Kontrollavgift för slakteri- och vilthanteringsanläggningar 

2 §  Med undantag från 1 § ska slakteri- och vilthanteringsanläggningar 

betala bemanningsavgift till Livsmedelsverket för offentlig kontroll. 

 Livsmedelsverket fastställer kontrolltid. Kontrolltiden ska tillsammans 

med den av Livsmedelsverket fastställda timtaxan ligga till grund för  

avgiften. Avgiften ska motsvara myndighetens faktiska kostnader för 

kontrollen. (LIVSFS 2007:18) 

Kontrollavgift för styckningsanläggningar 

35 §  Styckningsanläggningar ska utöver årlig kontrollavgift enligt 1 § betala 

avgift (bemanningsavgift) för sådan ytterligare offentlig kontroll som avses i  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 av den 29 april 

2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförande av 

offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas 

som livsmedel6 samt i 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) 

om offentlig kontroll av livsmedel. 

 Livsmedelsverket fastställer kontrolltid. Kontrolltiden ska tillsammans 

med den av Livsmedelsverket fastställda timtaxan ligga till grund för 

avgiften. Avgiften ska motsvara myndighetens faktiska kostnader för 

kontrollen. (LIVSFS 2007:18) 

Ändring av verksamheten 

4 §  Vid minskning eller nedläggning av en verksamhet vid en anläggning 

som avses i 2 och 3 §§ och som påverkar Livsmedelsverkets faktiska 

kostnader för kontrollen av anläggningen får verket ta ut avgift under den tid 

verket har kostnader för uppsagd personal. 

 Vid ökning eller annan förändring av verksamhet vid sådan anläggning får 

Livsmedelsverket, för att täcka myndighetens ökade faktiska kostnader, fast -

ställa ny avgift eller utökad kontrolltid. 

Extra offentlig kontroll 

5 §  Bestämmelser om avgift för extra offentlig kontroll finns i artikel 28 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004.  

                                                 
5 Ändringen innebär bl. a. att tredje stycket utgår. 
6 EUT L 226, 25.6.2004, s. 83, Celex 32004R0854. 
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4 kap.  Avgifter för importkontroll 

Animaliska livsmedel  

1 §  Importören eller dennes ombud ska betala avgift till Livsmedelsverket 

enligt bilaga 3 avsnitt 1 för kontroll av sådana varor som omfattas av 

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2004:3) om kontroll av animaliska 

livsmedel vid import från tredje land.  

Icke-animaliska livsmedel 

2 §  Importören ska betala avgift till Livsmedelsverket enligt bilaga 3 avsnitt 

2  för kontroll av icke-animaliska livsmedel som importeras från ett land som 

inte är medlem i den Europeiska unionen, och som enligt Livsmedelsverkets 

föreskrifter eller enligt direkt tillämpliga EG-rättsakter ska importeras till 

Sverige via en gränskontrollstation.  

Stickprovsundersökning 

3 §  Den som är gäldenär enligt tullagstiftningen ska betala avgift för stick-

provsundersökning 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 3 avsnitt 3 till dessa 

föreskrifter, tas ut för varje kilo av varans nettovikt.    

 

Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel 

 

4 § Importören ska betala avgift till Livsmedelsverket enligt bilaga 3 avsnitt 

4 för kontroll av material och produkter avsedda att komma i kontakt med 

livsmedel som importeras från ett tredje land och som enligt Livsmedelsver-

kets föreskrifter eller enligt direkt tillämpliga EU-rättsakter ska föras in till 

Sverige på ett särskilt första införselställe. (LIVSFS 2011:11) 
 

5 kap.  Avgifter för exportkontroll 

Viss export till tredjeland 

17 §  Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 3 kap. 

betala avgift till Livsmedelsverket för sådan särskild kontroll som föranleds 

av införselbestämmelser i tredje land. 

                                                 
7 Ändringen innebär att fjärde stycket utgår. 
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  Livsmedelsverket fastställer kontrolltid utifrån de krav som ställs på 

verksamheten. Kontrolltiden ska, tillsammans med fastställd timtaxa, ligga 

till grund för avgiften.  

 Avgiften ska motsvara den faktiska merkostnaden som Livsmedelsverket 

har för kontrollen med anledning av exporten. (LIVSFS 2007:18) 

 

2 §  Vid minskning eller nedläggning av en verksamhet vid en anläggning 

som avses i 1 § och som föranleder minskad kontroll får Livsmedelsverket ta 

ut avgift under den tid myndigheten har kostnader för uppsagd personal.   

6 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 0,65 kronor per tusen liter obehandlad mjölk som anläggningen 

beräknas samla in. Avgiften ska baseras på årets beräknade produktions-

volym. (LIVSFS 2013:9)  

  

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 7,80 kronor per ton ägg som anläggningen beräknas väga in och 

ska baseras på årets beräknade produktionsvolym. (LIVSFS 2013:9) 

 

2a § 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 22,99 kronor 

per beräknat ton slaktat kött, eller  

 2. slaktar nötkreatur, svin och fjäderfä årligen betala en avgift för 

undersökning av salmonella med 2,80 kronor per beräknat ton slaktat kött. 

 Avgifterna i första stycket ska baseras på årets beräknade 

produktionsvolym. (LIVSFS 2013:9) 

 

3 § Livsmedelsföretagare ska för provtagning och undersökning av konta-

minanter för var och en av sina anläggningar som 

 1. tar emot obehandlad mjölk årligen betala en avgift på 0,046 kronor per 

tusen liter obehandlad mjölk som anläggningen beräknas samla in, 

 2. förpackar ägg årligen betala en avgift på 2,32 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 0,80 kronor per beräknat ton slaktat kött.  
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 Avgifterna i första stycket ska baseras på årets beräknade 

produktionsvolym. (LIVSFS 2013:9) 

  

4 § Livsmedelsföretagare vid en kvarnanläggning där spannmål mals för 

livsmedelsändamål ska årligen betala en avgift för provtagning och under-

sökning av kontaminanter och bekämpningsmedelsrester. 

 Avgiften betalas med 2,46 kronor per ton mald spannmål och ska baseras 

på årets beräknade produktionsvolym. (LIVSFS 2013:9)  

  

Provtagning av material i kontakt med livsmedel  

5 §  Den som tillverkar, bearbetar, importerar eller saluhåller produkter som 

är avsedda att användas som förpackningar till livsmedel, produkter som är 

avsedda att användas som beredningsutrustning i direkt kontakt med 

livsmedel vid yrkesmässig hantering av livsmedel, eller produkter som är 

avsedda att användas som husgeråd ska betala avgift enligt bilaga 4 avsnitt 3 

till Livsmedelsverket för att täcka verkets kostnader för provtagning och 

undersökning vid kontroll av förpackningsmaterial och husgeråd m.m.   

  Avgift ska inte betalas av den som enbart saluhåller sådana produkter till 

slutkonsument.  

 Avgiften betalas i efterskott.  

 Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte sådan kontroll som omfattas 

av 4 kap. 4 §. (LIVSFS 2011:1) 
 

___________________ 

 

1. Dessa föreskrifter (LIVSFS 2006:21) träder i kraft den 1 januari 2007, 

då Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:23) om avgifter 

upphör att gälla. 

 

2. Livsmedelsföretagare som före den 1 januari 2006 bedrivit 

livsmedelsverksamhet i en godkänd livsmedelslokal och som alltjämt 

bedriver denna verksamhet ska i avvaktan på godkännandeprövning 

eller registrering av anläggningen betala kontrollavgift enligt 3 – 5 kap. 

för de verksamheter som bedrivs i lokalen.  

 

3. Sådana enskilda kontrollorgan som avses i 5 § förordning (1995:702) 

om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter och som 

godkänts av Livsmedelsverket enligt äldre bestämmelser får, till och 

med den 30 juni 2007, ta ut avgifter för sin kontroll enligt taxa som, 

efter förslag av kontrollorganet, har fastställts av Livsmedelsverket.  
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___________________ 

 

 Dessa föreskrifter (LIVSFS 2007:18) träder i kraft den 1 januari 2008.  

___________________ 

 

 1. Dessa föreskrifter (LIVSFS 2009:11) träder i kraft den 1 januari 2010.  

 2. Om en livsmedelsföretagare ansökt om godkännande enligt 2 kap. 1 § 

före den 1 januari 2010, men kontrollmyndigheten inte fattat beslut om 

ansökningsavgiften före detta datum, ska ansökningsavgift betalas med det 

belopp som är lägst av de belopp som följer av dessa föreskrifter och äldre 

föreskrifter. 

___________________ 

 

 Dessa föreskrifter (LIVSFS 2010:9) träder i kraft den 1 januari 2011.  

___________________ 

 

 Dessa föreskrifter (LIVSFS 2011:11) träder i kraft den 15 augusti 2011.  

___________________ 

 

 Dessa föreskrifter (LIVSFS 2011:17) träder i kraft den 1 januari 2012.  

___________________ 

 

 Dessa föreskrifter (LIVSFS 2011:18) träder i kraft den 1 januari 2012. 

___________________ 

 

 Dessa föreskrifter (LIVSFS 2013:9) träder i kraft den 1 januari 2014. 
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Bilaga 18 

(LIVSFS 2006:21) 

 

 

 

Årlig kontrolltid enligt 3 kap.  

Årlig kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av 

riskmodulen (tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 2), varefter 

summan multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen 

(tabell 3). 

 

Tabell 1.  Riskmodulen 

Riskklass 
Kontrolltid 

(timmar) 

1 26 

2 

 

20 

3 

 

14 

4 

 

10 

5 

 

6 

6 

 

4 

7 

 

2 

8 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Lydelse enligt LIVSFS 2011:17 
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Tabell 2.  Informationsmodulen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Erfarenhetsmodulen 

Erfarenhetsklass A B C 

Tidsfaktor 0,5 1 1,5 

Orsak till kontroll-

behov vid anläggningen 

Verksamhetens 

storlek 

 

Kontrolltid 

(timmar) 

Utformar märkning men 

märker/förpackar inte 

livsmedel 

Oberoende 24 

 

Utformar märkning samt 

märker/förpackar 

livsmedel 

 

 

 

 

 

 

 

 

a -  mycket stor 

b -  stor 

8 

 

c - mellan 

d - liten 

6 

e - mycket liten (I) 

f - mycket liten (II) 

g - ytterst liten 

2 

Utformar inte märkning 

men märker/förpackar 

livsmedel 

a - mycket stor 

b - stor 
4 

 

c - mellan 

d - liten 

3 

 

e - mycket liten (I) 

f - mycket liten (II) 

g - ytterst liten 

 

1 

Utformar presentation 

men märker/förpackar 

inte livsmedel 

 

Oberoende 1 

Utformar inte presen-

tation och märker/ 

förpackar inte livsmedel 

Oberoende 0 
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  Bilaga 2 

(LIVSFS 2006:21) 

Bilaga 2 - Avgifter för ansökan om tillstånd, godkännande 

m.m. enligt 2 kap.  

1.  Livsmedelstillsatser m.m. 

 

1.1 Avgift för ansökan om 

godkännande av livsmedelstillsats 

eller villkor för användningen av 

livsmedeltillsats enligt 1 a § 

Livsmedelsverkets föreskrifter 

(LIVSFS 2003:20) om 

livsmedelstillsatser:  

a) livsmedelstillsats som är 

godkänd för annan 

livsmedelsgrupp 

b) livsmedelstillsats som inte är 

godkänd för annan 

livsmedelsgrupp  

c) livsmedelstillsats som inte är 

godkänd för annan livsmedels-

grupp och inte heller är 

toxikologiskt utvärderad av 

JECFA (Joint FAO/WHO 

Expert Committee on Food 

Additives) 

d) tillstånd att vid tillverkning av 

livsmedel avsedda för export 

få använda livsmedelstillsats 

utan att den är godkänd i 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 500 kr 

 

 

28 375 kr 

 

 

 

 

 

 

520 kr per timme 

 

 

 

 

2 625 kr 

  

1.2  Avgift för ansökan om 

godkännande av rökarom 

 

 

2 625 kr 
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2. Berikning (Upphävts genom LIVSFS 2007:10) 

 

 

3. Processkemikalier för 

dricksvatten 

 

 

3.1 Avgift för ansökan om 

godkännande av 

processkemikalie för beredning 

av dricksvatten enligt 5 § 

Livsmedelsverkets föreskrifter 

(SLVFS 2001:30) om 

dricksvatten 

 

 

 

 

 

 

 

36 000 kr 

3.2 Avgift för ansökan om dispens 

att använda processkemikalie för 

beredning av dricksvatten  

 

 

 

15 500 kr 

4. Övrigt 

 

 

4.1 Avgift för ansökan om dispens 

från krav på märkning eller 

livsmedels beskaffenhet 

 

 

 

5 200 kr 

4.2 Avgift för ansökan om tillstånd till 

import av livsmedel enligt 2 § 

förordning (2006:812) om kontroll 

av livsmedel som importeras från 

tredje land, utom varuprov, vad 

avser 

a)  livsmedel som införs i 

       försäljningssyfte eller för annan 

       yrkesmässig hantering, 

b)  livsmedel som införs i annat 

       syfte än under punkten a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 kr 

 

200 kr 
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4.3  Avgift för ansökan om  

godkännande som naturligt 

mineralvatten enligt 4 och 5 §§ 

Livsmedelsverkets föreskrifter 

(LIVSFS 2003:45) om naturligt 

mineralvatten och källvatten 

 

 

 

 

 

 

24 000 kr 

 

4.4   Avgift för ansökan eller anmälan 

rörande utsläppande av produkt på 

gemenskapsmarknaden som nytt 

livsmedel eller ny 

livsmedelsingrediens enligt 

artiklarna 4 - 6 i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 

258/97 om nya livsmedel och nya 

livsmedelsingredienser9 

 

a) 725 kr per timme 

    handläggningstid, och 

b) avgift motsvarande    

    Livsmedelverkets rese- och  

    traktamentskostnader, och 

c) avgift motsvarande 

    Livsmedelsverkets kostnader  

    för det övriga under-  

    sökningar och utredningar  

    som Livsmedelsverket  

    bedömer vara nödvändiga för 

    handläggningen av ansökan  

 

  

4.5  Avgift för ansökan om godkännande, 

enligt 19 § 3 livsmedelsförordningen 

(2006:813), av sådana tävlingar som 

avses i kommissionens förordning 

(EG) nr 753/2002 av den 29 april 

2002 om vissa tillämpnings-

föreskrifter till rådets förordning 

(EG) nr 1493/1999 när det gäller 

beteckning, bestämning, 

presentation och skydd av vissa 

vinprodukter10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000 kr 

  

4.6  Avgift för ansökan om godkännande 

och avgift för löpande kontroll av 

laboratorier som godkänns av 

Livsmedelsverket enligt verkets 

föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om 

offentlig kontroll av livsmedel  

 

 

 

a) 550 kr per timme 

b) avgift motsvarande rese- 

och traktamentskostnader 

 

                                                 
9 EGT L 43, 14.2.1997, s. 1; Celex 31997R0258 
10 EUT L 118, 4.5.2002, s. 1 (Celex 32002R0753). 
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4.7  Avgift för ansökan om tillstånd 

enligt 12 § Livsmedelsverkets 

föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om 

kontroll vid handel med animaliska 

livsmedel inom den Europeiska 

unionen 

 

 

 

 

 

700 kr per timme 
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Bilaga 3 

(LIVSFS 2006:21) 

Bilaga 3 – Avgifter för importkontroll enligt 4 kap. 

Avsnitt 1 - Avgifter för kontroll enligt 4 kap. 1 § vid import av 

animaliska livsmedel  

 

1. Grundavgift m.m. 

För varje sändning som genomgår kontroll ska en grundavgift på 800 kronor 

betalas. Utöver grundavgiften ska en avgift på 9 öre betalas för varje kilo 

vara i en sändning med undantag för sändningar som är avsedda för frizoner, 

frilager, tullager eller skeppshandel och som inte uppfyller importvillkoren. 

(LIVSFS 2010:9) 

 Första stycket gäller dock inte för kontroll av animaliska livsmedel som 

importeras från Nya Zeeland. I dessa fall ska istället en avgift betalas enligt 

bestämmelser i Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om 

sanitära åtgärder som tillämpas inom handeln med levande djur och animaliska 

produkter11, fogat till rådets beslut 1997/132/EG om ingående av avtalet mellan 

Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om sanitära åtgärder som tillämpas 

inom handeln med levande djur och animaliska produkter12, senast ändrat genom 

rådets beslut 1999/837/EG13. (LIVSFS 2009:8) 

 

2. Provtagning och undersökning 

För uttagande av prover i enlighet med skyddsåtgärder beslutade av EU, för 

salmonellaundersökning enligt 16 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 

2004:3) om kontroll av animaliska livsmedel vid import från tredje land eller på 

grund av misstanke om bristande efterlevnad ska en avgift på 30 kr per prov 

betalas. (LIVSFS 2010:9) 

 För laboratorieundersökningar inklusive transportkostnader ska en avgift 

motsvarande den faktiska kostnaden betalas. (LIVSFS 2009:8) 

 

 

 

 

                                                 
11 EUT L 57, 26.2.1997, s. 5, Celex 21997A0226(02).  
12 EUT L 57, 26.2.1997, s. 4, Celex 31997D0132.  
13 EUT L 332, 23.12.1999, s. 1, Celex 31999D0837.  
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3. Kontroller utanför normal arbetstid 

Som normal arbetstid räknas helgfri måndag till fredag kl. 8-17. För kontroller 

som sker utanför normal arbetstid beräknas avgift enligt följande. 

För kvällstid, kl. 17-22, ska grundavgiften räknas upp med 50 procent. 

För nattetid, kl. 22-8, samt lördag, söndag och helgdag ska avgiften räknas upp 

med 100 procent. 

4. Extraordinära kontroller 

Om föreskrivna kontroller kräver mer tid än normalt att utföra beroende på 

omständigheter som den som är lastansvarig ansvarar för ska en avgift betalas  

på 200 kronor per påbörjad kvarts timme för denna tid. (LIVSFS 2010:9) 

 

5. Uteblivna kontroller 

Om en sändning som anmälts i enlighet med 8 § Livsmedelsverkets föreskrifter 

(LIVSFS 2004:3) om kontroll av animaliska livsmedel vid import från tredje 

land inte anländer till den berörda gränskontrollstationen ska, om kontrollerna 

inte avbeställts i god tid och om detta orsakat den behöriga myndigheten kost-

nader, den som är lastansvarig ersätta myndigheten kostnaden för tidsåtgången 

genom att betala en avgift på 200 kronor per påbörjad kvarts timme. 

(LIVSFS 2010:9) 

6. Oanmälda sändningar 

Upphör att gälla genom (LIVSFS 2009:8) 

 

7. Intyg för icke-gemenskapsvaror, kontroll av enskilda sändningar samt 

kontroll av lager för dessa varor   

För utfärdande av intyg som avses i 46 § tredje strecksatsen samt 55 § i 

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2004:3) om kontroll av animaliska 

livsmedel vid import från tredje land ska en avgift på 200 kronor per intyg 

betalas. Vid revision eller inspektion av lager godkända enligt 39 eller 50 § 

samma föreskrifter eller inspektion av enskilda sändningar i dessa lager ska en 

avgift på 800 kr per timme betalas. Restid ska inte debiteras. (LIVSFS 2010:9) 
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Avsnitt 2 - Avgifter för kontroll enligt 4 kap. 2 § vid import av icke-

animaliska livsmedel  

1. Grundavgift 

För varje sändning som genomgår kontroll ska en grundavgift på 800 kronor 

betalas. Grundavgiften ska dock vara 400 kr för sändningar som enbart 

dokumentkontrolleras utan att presenteras fysiskt vid gränskontrollen.  

(LIVSFS 2010:9) 

2. Provtagning och laboratorieundersökning 

För uttagande av prov för laboratorieundersökning ska en avgift betalas på 

30 kronor per enskilt prov. (LIVSFS 2010:9) 

 För laboratorieundersökning samt transportkostnader ska en avgift betalas 

som motsvarar den faktiska analyskostnaden.  

3. Kontroller utanför normal arbetstid 

Som normal arbetstid räknas helgfri måndag till fredag kl. 8-17. För 

kontroller som sker utanför normal arbetstid beräknas avgift enligt följande.  

För kvällstid, kl. 17-22, ska grundavgiften räknas upp med 50 procent.  

För nattetid, kl. 22-8, samt lördag, söndag och helgdag ska avgiften räknas 

upp med 100 procent. 

4. Extraordinära kontroller 

Om föreskrivna kontroller kräver mer tid än normalt att utföra beroende på 

omständigheter som importören svarar för, ska en avgift betalas om 200 

kronor per påbörjad kvarts timme för denna tid. (LIVSFS 2010:9) 

5. Kontroller på annan plats än gränskontrollstationer 

För kontroll av sändningar vid annan plats än gränskontrollstation ska en 

avgift om 200 kr per påbörjad kvarts timme betalas för den restid som åtgår 

till och från platsen för kontrollen. (LIVSFS 2010:9) 

 För övriga reskostnader ska en avgift betalas motsvarande den faktiska 

kostnaden. (LIVSFS 2009:8) 

6. Uteblivna kontroller 

Om en sändning som anmälts i enlighet med 2 § Livsmedelsverkets föreskrifter 

(LIVSFS 2003:15) om provtagning och undersökningar av vissa vegetabilier  

som importeras från tredje land inte anländer till den berörda gränskontroll- 

stationen ska, om kontrollerna inte avbeställts i god tid och om detta orsakat den 

behöriga myndigheten kostnader, den som är lastansvarig ersätta myndigheten 

kostnaden för tidsåtgången genom att betala en avgift på 200 kronor per 

påbörjad kvarts timme. (LIVSFS 2010:9) 
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LIVSFS 2006:21 

Avsnitt 3  Avgifter för stickprovtagning vid import från tredje land 

enligt 4 kap. 3 §   

Förteckning över varuslag för vilka avgift ska betalas vid import 

 

HS-nummer Varuslag Avgift/kg 

   

ur 0201, 

ur 0202, 

ur 0203, 0204 

0205, 

ur 0206, 0207, 

ur 0208, 0209, 

ur 0210 

Kött och ätbara slaktbiprodukter av 

nötkreatur, tamsvin, får, get, häst, åsna, 

mula, mulåsna, ren eller fjäderfä 

(LIVSFS 2011:18) 

6,00 öre 

 

 

 

 

 

 

   

ur 0302-0305 Laxfisk, odlad 0,90 öre 

   

0401-0406 Mjölkprodukter 2,70 öre 

   

0701-0714 Grönsaker samt vissa ätbara rötter och 

stam- eller rotknölar 

2,70 öre 

 

   

0801-0814 Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; 

skal av citrusfrukter eller meloner 

2,70 öre 

 

   

1001-1008 Spannmål 1,30 öre 

   

1101-1104 Produkter från kvarnindustrin 1,30 öre 

   

1202 Jordnötter 2,70 öre 

   

ur 1214 Kålrötter 2,70 öre 

   

1601, 1602 Beredningar av kött, slaktbiprodukter 

eller blod 

2,70 öre 
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HS-nummer Varuslag Avgift/kg 

   

ur 1901, 1902 

och 1904 

Livsmedelsberedningar av mjöl, 

stärkelse, maltextrakt eller av varor 

enligt nr 0401-0404; pastaprodukter 

och couscous; livsmedelsberedningar 

erhållna genom svällning eller 

rostning av spannmål eller 

spannmålsprodukter; spannmål, 

annan än majs, i form av korn, 

förkokt eller på annat sätt beredd 

1,30 öre 

   

2001-2009 Beredningar av grönsaker, frukt, bär, 

nötter eller andra växtdelar 

1,75 öre 
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LIVSFS 2006:21 

Avsnitt 4 – Avgifter för kontroll enligt 4 kap. 4 § vid import av material 

och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel  
(LIVSFS 2011:11) 

 

1.  Grundavgift 

För varje sändning som genomgår kontroll ska en grundavgift på 800 kronor 

betalas. Grundavgiften ska dock vara 400 kr för sändningar som enbart 

dokumentkontrolleras utan att presenteras fysiskt vid det första införsel -

stället. (LIVSFS 2011:11) 

 

2.  Provtagning och laboratorieundersökning 

För uttagande av prov för laboratorieundersökning ska en avgift betalas på 

30 kronor per enskilt prov. 

 För laboratorieundersökning samt transportkostnader ska en avgift betalas  

som motsvarar den faktiska analyskostnaden. (LIVSFS 2011:11) 

 

3.  Kontroller utanför normal arbetstid 

Som normal arbetstid räknas helgfri måndag till fredag kl. 8-17. För 

kontroller som sker utanför normal arbetstid beräknas avgift enligt följande. 

 För kvällstid, kl. 17-22, ska grundavgiften räknas upp med 50 procent. 

 För nattetid, kl. 22-8, samt lördag, söndag och helgdag ska avgiften 

räknas upp med 100 procent. (LIVSFS 2011:11) 

 

4.  Extraordinära kontroller 

Om föreskrivna kontroller kräver mer tid än normalt att utföra beroende på 

omständigheter som importören svarar för, ska en avgift betalas om 200 

kronor per påbörjad kvarts timme för denna tid. (LIVSFS 2011:11)1 

 

5.   Kontroller utanför hamn eller flygplats 

För sådan kontroll av sändningar på ett särskilt första införselställe som 

utförs utanför hamn eller flygplats ska en avgift om 200 kr per påbörjad 

kvarts timme betalas för den restid som åtgår till och från platsen för 

kontrollen. 

 För övriga reskostnader ska en avgift betalas motsvarande den faktiska 

kostnaden. (LIVSFS 2011:11) 
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LIVSFS 2006:21 

 

6.   Uteblivna kontroller 

 

Om en sändning som anmälts till ett särskilt första införselställe i enlighet 

med Livsmedelsverkets föreskrifter eller enligt direkt tillämpliga EU-

rättsakter inte anländer till det särskilda första införselstället ska, om 

kontrollerna inte avbeställts i god tid och om detta orsakat den behöriga 

myndigheten kostnader, den som är lastansvarig ersätta myndigheten 

kostnaden för tidsåtgången genom att betala en avgift på 200 kronor per 

påbörjad kvarts timme. (LIVSFS 2011:11) 
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LIVSFS 2006:21 

Bilaga 4 

(LIVSFS 2006:21) 

Bilaga 4 - Avgifter för provtagning och undersökning enligt 

6 kap. 

 

Avsnitt 1 (upphör enl LIVSFS 2011:18) 

 

Avsnitt 2  (upphör enl LIVSFS 2011:18) 

Avsnitt 3  Avgift för provtagning och undersökning av material i 

kontakt med livsmedel enligt 6 kap. 5§ 

Avgift för kontrollmyndighetens provtagning och undersökning ska betalas 

med följande belopp: 

 

Produkter tillverkade av plast där enbart undersökning 

avseende total migration utförs 

4 400 kr 

Produkter tillverkade av plast där undersökning avseende 

såväl total som specifik migration utförs 

7 000 kr 

Produkter tillverkade av cellofan 1 600 kr 

Keramiska föremål  1 000 kr 

Övriga produkter (tidsåtgång avseende analystimmar) 520 kr/tim, 

dock högst 

 2 000 kr 
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 KONSEKVENSUTREDNING  1 (11) 

 

 2015-11-23 Dnr 2014/28047 

  Saknr 6.3 

Enligt sändlista 

Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om kontroll av 

ekologisk produktion 

 

1. Beskrivning av problemet och vad Livsmedelsverket vill uppnå 

Livsmedelsverket föreslår nya föreskrifter om kontroll av ekologisk 

produktion. Syftet med förslaget är att säkerställa att Livsmedelsverket kan 

utföra de uppgifter som åligger verket i egenskap av behörig myndighet 

enligt förordning (EG) nr 834/2007
1
 och förordning (EG) nr 889/2008

2
. 

EU-förordningarna tillämpas sedan den 1 januari 2009. Bemyndiganden för 

Livsmedelsverket att utfärda föreskrifter angående ekologisk produktion 

infördes först den 1 januari 2014.  

För att uppfylla de skyldigheter som Livsmedelsverket har haft i egenskap 

av behörig myndighet har verket reglerat krav på kontrollen och undantag 

enligt förordningarna genom beslut riktade till berörda aktörer och 

kontrollorgan. Att i stället samla reglerna i föreskrifter underlättar för den 

som söker information om regelverket. Det blir vidare mer förutsebart vad 

som gäller för kontrollorganen och aktörerna inom ekologisk 

livsmedelsproduktion. I vissa delar vill verket även justera befintliga regler, 

bl.a. genom att utnyttja möjligheten till undantag enligt EU-förordningarna 

fullt ut. Livsmedelsverket vill vidare säkerställa att dess prövning av 

delegeringsansökningar samt den kontroll som utförs av kontrollorgan och 

kontrollmyndigheter motsvarar kraven i EU-förordningarna.  

  

                                                           

1
 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. 
2
 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om 

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion 

och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning 

och kontroll.   
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2. Förslagen i huvudsak 

1-3 §§  

I dessa bestämmelser finns information om föreskrifternas 

tillämpningsområde, övriga författningar som reglerar ekologisk produktion 

m.m. samt vilka aktörer föreskrifterna riktar sig till.  

4 §  

I bestämmelsen tydliggörs att de termer och begrepp som används i EU-

förordningarna används med motsvarande innebörd i föreskrifterna.  

5 §  

Av bestämmelsen framgår att aktörer inom ekologisk produktion i första 

hand ska anmäla sin verksamhet till ett kontrollorgan. Detta är redan idag 

praxis. Syftet med bestämmelsen är dock att tydliggöra vad som gäller. Om 

inget kontrollorgan skulle finnas för en viss verksamhet kan anmälan göras 

till Livsmedelsverket. Tillsammans med regleringen som införs avseende 

kontrollorganens avgifter vill Livsmedelsverket säkerställa att kravet i 

artikel 28.4 i förordning (EG) nr 834/2007 uppfylls; att aktörer som följer 

bestämmelserna i förordningen och som betalar en rimlig avgift som ett 

bidrag till kontrollutgifterna får rätt att omfattas av kontrollsystemet.  

6 §  

I bestämmelsen tillämpas möjligheten till undantag från kravet på anmälan 

som finns i artikel 28.2 i förordning (EG) nr 834/2007. Undantaget är 

främst tillämpligt avseende livsmedelsbutiker och regleras i nuläget genom 

ett beslut av Livsmedelverket.
3
 I beslutet anges att aktörer som samtidigt 

säljer eller lagrar ekologiska och konventionella lösviktvaror av samma slag 

inte omfattas av undantaget. Detta är en inskränkning av 

undantagsmöjligheten enligt EU-förordning, vilken nu slopas. När 

Livsmedelsverkets beslut tillkom fanns nästan ingen lösviktsförsäljning av 

ekologiska livsmedel i butik. Det befarades att de ekologiska varorna skulle 

blandas ihop med icke-ekologiska, vilket skulle kunna vilseleda 

konsumenterna. Med tiden har det dock visat sig vara en onödig reglering 

eftersom det finns metoder för att säkerställa att varorna inte blandas ihop, 

t.ex. genom att märka produkter individuellt eller att placera ekologiska 

varor långt ifrån de konventionella.  

 

                                                           

3
 Livsmedelsverkets beslut den 26 februari 2009, dnr 1007/2009. 
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7 § 

I bestämmelsen tydliggörs att de företag som vill verka som kontrollorgan 

måste ansöka om att få kontrolluppgifter delegerade till sig. Det räcker 

således inte med ackreditering och godkännande.  

Kontrollorganet ska vid ansökan ange vilket eller vilka sakområden som 

ansökan avser samt inom vilket geografiskt verksamhetsområde som det 

önskar bedriva verksamhet. Detta är en nyhet. I kommande 

delegeringsbeslut kommer Livsmedelsverket att ange vilka sak- och 

verksamhetsområden som delegeringen omfattar.  

Att kontrollorganen ska ange sakområden vid ansökan motsvarar 

Jordbruksverkets reglering. Det är en fördel att de båda myndigheternas 

prövning liknar varandra eftersom flera kontrollorgan bedriver kontroll 

inom båda verkens ansvarsområden. Syftet med den föreslagna regleringen 

är vidare att tillförsäkra att kraven i artikel 27.5 a i förordning (EG) nr 

834/2007 uppfylls. Enligt artikeln är det bl.a. en förutsättning för att den 

behöriga myndigheten ska få delegera kontrolluppgifter till ett 

kontrollorgan, att det finns en exakt beskrivning av de uppgifter som 

kontrollorganet får utföra. De fyra olika sakområdena motsvarar kategorier 

som kontrollorgan verksamma i tredjeland kan bli listade för i bilaga IV till 

förordning (EG) nr 1235/2008
4
. Livsmedelsverket har valt ut de 

sakområden som kan bli relevanta för livsmedelsområdet.  

Genom att kontrollorgan vid ansökan om delegation även får ange sitt 

geografiska verksamhetsområde vill Livsmedelsverket säkerställa att 

kontrollorganet har den sakkunskap, utrustning och infrastruktur som krävs 

för att utföra de uppgifter som har delegerats samt har tillräckligt stort antal 

för ändamålet väl kvalificerad och erfaren personal (artikel 27.5 b i 

förordning (EG) nr 834/2007). Vissa kontrollorganen begränsar idag sin 

verksamhet till ett visst område. Att Livsmedelsverket vid ansökan har 

information om detta är en förutsättning för verket ska kunna bedöma 

kontrollorganets kapacitet.   

I bestämmelsen anges vidare att kontrollorganet vid ansökan om delegering 

ska visa att det är ackrediterat. Av artikel 27.5 c i förordning (EG) nr 

834/2007 framgår att kontrollorganet ska vara ackrediterat och godkänt av 

behöriga myndigheter. I de nu gällande delegeringsbesluten finns ett villkor 

att kontrollorganet ska vara ackrediterat och godkänt.  

                                                           

4
 Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om 

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för 

import av ekologiska produkter från tredje länder. 
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I ackrediteringsbesluten från Swedac anges vilka produkter som 

ackrediteringen omfattar enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 834/2007. 

Genom nu föreslagen reglering säkerställs dels att ackreditering finns, dels 

att kontrolluppgifter inom sakområden som inte omfattas av 

ackrediteringen inte heller delegeras. Även fortsättningsvis kommer villkor 

att kontrollorganet ska vara godkänt finnas i delegeringsbesluten.   

8–9 §§ 

I dessa bestämmelser anges att kontrollorganet ska ansöka om att få 

delegering avseende kontrolluppgifter inom ytterligare sakområden eller 

verksamhetsområden om det vill utöka kontrollen samt ange om det avser 

att upphöra med kontrollen inom ett eller flera sådana områden. 

10 §  

Enligt förslaget ska samtliga prover som tas inom kontrollsystemet 

analyseras på laboratorier som är ackrediterade enligt kraven i artikel 12.2 i 

förordning (EG) nr 882/2004
5
. Detta följer av artikel 27.5 i förordning (EG) 

834/2007 samt artikel 5.2 d i förordning (EG) nr 882/2004.  

11–12 §  

Genom dessa bestämmelser införs dels en skyldighet för kontrollorgan att 

ta ut avgifter för kontroll, dels en bestämmelse som syftar till att säkerställa 

att avgifterna inte bestäms på grundval av aktörens geografiska belägenhet. 

Livsmedelsverket anser att en aktör vars verksamhet är belägen på långt 

avstånd från kontrollorganets lokaler ska ha samma kostnadsmässiga 

förutsättningar att ansluta sig till kontroll som en aktör i närheten. I dag 

förekommer det att kontrollorganen tar ut en avgift för resekostnad som kan 

variera beroende på aktörens geografiska belägenhet.  

13 § 

Av bestämmelsen framgår att ett kontrollorgan som hos en aktör upptäcker 

sådana överträdelser av regelverket som kan föranleda åtgärder som 

kontrollorganet inte har rätt att besluta om, omedelbart ska meddela den 

ansvariga kontrollmyndigheten, dvs. Livsmedelsverket eller kommunen. 

Skyldigheten att meddela Livsmedelsverket vid överträdelser regleras i dag 

i delegeringsbesluten. Genom föreskrifterna blir det dock tydligare och mer 

förutsebart för kontrollorganen vad som gäller.  

                                                           

5
 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om 

offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen och efterlevnaden av foder- och 

livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.  
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I 3 § andra stycket lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion 

begränsas vilka uppgifter som Livsmedelsverket kan överlämna till 

kontrollorgan när det gäller åtgärder vid bristande efterlevnad. Av 

bestämmelsen följer motsatsvis att kontrollorganet inte kan besluta om 

saluföringsförbud enligt artikel 30.1 andra stycket i förordning (EG) nr 

834/2007, vid allvarlig överträdelse eller en överträdelse av långvarig 

verkan. Sådan åtgärd ska i stället beslutas av ansvarig kontrollmyndighet. 

14 § 

Genom bestämmelsen införs en skyldighet för kommuner att omedelbart 

meddela Livsmedelsverket när kommunen upptäcker att en aktör, i strid 

med artikel 28.1 i förordning (EG) nr 834/2007, inte har anmält sin 

verksamhet. Syftet är att Livsmedelsverket ska kunna pröva frågor om 

sådan sanktionsavgift som ska tas ut enligt 19 § lagen om kontroll av 

ekologisk produktion. I 11 § förordningen (2013:1059) om kontroll av 

ekologisk produktion pekas Livsmedelsverket ut som ansvarig att inom 

verkets ansvarsområde pröva frågor om sanktionsavgift.  

15 §  

Av bestämmelsen framgår vilka uppgifter kontrollorganen ska lämna till 

Livsmedelsverket för statistikrapportering enligt EU-förordningarna och 

som underlag för Sveriges officiella statistik. I nuläget anges i 

delegationsbesluten att kontrollorganen ska komma in med uppgifter. Detta 

kompletteras genom att en skrivelse skickas ut där uppgifter, tidsfrist m.m. 

specificeras. Syftet med att i stället reglera detta i föreskrifterna är att 

kontrollorganen ska kunna förutse vilka krav som ställs avseende 

statistikrapporteringen.  

Punkt 4.8 i bilaga 2 till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) 

om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering 

Av artikel 26 i förordning (EG) nr 882/2004 framgår att medlemsstaterna 

ska se till att tillräckliga finansiella resurser finns tillgängliga för att 

tillhandahålla nödvändig personal och andra resurser för offentlig kontroll. 

När det inte finns ekologiska ingredienser av jordbruksursprung att tillgå, i 

rätt mängd eller av rätt kvalitet, kan producenter ansöka hos 

Livsmedelsverket om att få använda en konventionell ingrediens för 

användning i en sammansatt produkt. Livsmedelsverket kan bevilja ett 

tillfälligt tillstånd för användning av den konventionella ingrediensen. Det 

är inte möjligt att delegera denna kontrolluppgift till ett kontrollorgan. I 

förslaget införs en avgift för Livsmedelverkets prövning av sådana ärenden. 
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Syftet är att få kostnadstäckning för hanteringen. Avgiften är beräknad på 

ett genomsnitt antal ärenden per år, genomsnittlig tidsåtgång per ärende och 

arbetskostnad inklusive overheadkostnader. Avgiften beräknas leda till full 

kostnadstäckning på några års sikt.  

3. Alternativa lösningar för det Livsmedelsverket vill uppnå  

Krav på kontrollen och undantag från EU-förordningarna regleras i nuläget 

i beslut till berörda aktörer och kontrollorgan. Att även införa nu aktuella 

regleringar genom beslut hade varit en möjlig alternativ lösning för att 

åstadkomma vissa av de förändringar och klargöranden som 

Livsmedelsverket vill uppnå med förslaget. Det hade dock varit svårare att 

överblicka ett sådant system. Vidare är föreskrifter det verktyg som 

myndigheter bör använda för att reglera sådant som berör en stor mängd 

personer och företag. Genom föreskriftprocessen har myndigheten 

möjlighet att få del av värdefulla synpunkter från berörda parter.   

4. Effekterna om någon reglering inte kommer till stånd 

Om Livsmedelsverket inte inför föreskrifterna blir regelverket mindre 

överblickbart samt mindre tydligt. Kravet att butiker med både ekologiska 

och icke-ekologiska lösviktvaror av samma slag ska ansluta sig till det 

särskilda kontrollsystemet för ekologisk produktion skulle kvarstå. Detta 

skulle kunna leda till att mindre livsmedelsbutiker, av kostnadsskäl, avstår 

från att ha ekologiska produkter i sitt sortiment, med minskad tillgänglighet 

av sådana produkter som följd. Det kan också leda till att aktörer väljer att 

förpacka ekologiska produkter som annars hade kunnat säljas i lösvikt.  

Om Livsmedelsverket inte inför kraven i 7–9 §§ blir det svårare att 

säkerställa att kontrollorgan som ansöker om delegering har ackreditering. 

Livsmedelsverket har inte heller möjlighet att bedöma hur omfattande 

kontrollorganens verksamhet kommer att bli. Därmed blir det svårare för 

myndigheten att uppfylla de krav som ställs i artikel 27.5 i förordning (EG) 

nr 834/2007.  

Befintliga kontrollorgan anlitar redan idag ackrediterade laboratorier. Om 

valet av laboratorier inte regleras finns det dock en risk att tillkommande 

kontrollorgan anlitar andra laboratorier.  

Om reglerna om kontrollorganens avgifter inte införs innebär det att aktörer 

inom ekologisk produktion ges olika förutsättningar utifrån vart de är 

lokaliserade.  
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Om det inte införs en skyldighet för kommuner och kontrollorgan att 

meddela när det i kontrollen upptäcks överträdelser av regelverket finns det 

risk att aktörer som inte följer det ekologiska regelverket undgår sanktioner.  

Om Livsmedelsverket inte reglerar avgiften för dispensärenden kan sådan 

avgift inte tas ut. Livsmedelsverket skulle därmed inte få täckning för 

kostnader för hanteringen av dessa ärenden och personal som handlägger 

dessa ärenden måste finansieras på annat sätt. Följden skulle kunna bli att 

handläggarna har fler uppgifter vilket riskerar att leda till längre 

handläggningstider både inom kontroll av ekologisk produktion och inom 

andra områden. För de företag som ansöker om dispens skulle avsaknad av 

avgift innebära att de även fortsättningsvis slipper kostnaden för 

ärendehandläggningen.    

 

5. Vilka som berörs av regleringen 

 Kontrollorgan som har eller vill ha kontrolluppgifter inom ekologisk 

produktion. Livsmedelsverket har för närvarande delegerat kontroll 

till sex stycken kontrollorgan. 

 Livsmedelsföretagare som är anslutna till eller kommer att ansluta 

sig till det ekologiska kontrollsystemet. År 2014 var antalet anslutna 

livsmedelsföretag 841 stycken.
6
  

 Livsmedelsbutiker och andra försäljare av livsmedel som uppfyller 

förutsättningarna i artikel 28.2 i förordning (EG) nr 834/2007. 

 Livsmedelsverket.  

 De kommunala kontrollmyndigheterna. 

6. De bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på 

Av 7 § förordningen om kontroll av ekologisk produktion framgår att 

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldighet för ett 

kontrollorgan att ta ut avgifter för sådan kontroll som myndigheten har 

överlämnat till kontrollorganet samt om grunderna för beräkningen av 

storleken av sådana avgifter.  

Enligt 17 § förordningen om kontroll av ekologisk produktion får 

Livsmedelsverket inom sitt ansvarsområde bl.a. meddela föreskrifter om 

undantag från de EU-förordningar som anges i 1 § lagen om kontroll av 

ekologisk produktion, om hur sådan kontroll som avses i 2 § första stycket 

lagen om kontroll av ekologisk produktion ska bedrivas samt om skyldighet 

                                                           

6
 Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2014. 
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för en kommun eller ett kontrollorgan att lämna uppgifter till en 

kontrollmyndighet.  

I 20 a § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel och vissa jordbruksprodukter anges bl.a. att Livsmedelsverket 

inom sitt ansvarsområde får meddela föreskrifter om skyldighet att betala 

avgift för prövning av ärenden hos en statlig myndighet enligt de EU-

förordningar som anges i 1 § lagen om kontroll av ekologisk produktion. 

Av 21 § andra stycket förordningen om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel och vissa jordbruksprodukter framgår om Livsmedelsverket har 

föreskrivit skyldighet att betala avgift för en statlig myndighets kontroll 

eller prövning får verket även meddela föreskrifter om hur avgiften ska 

beräknas.   

7. Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför 

och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda 

regleringsalternativen 

I förslaget utvidgas räckvidden av undantaget i artikel 28.2 i förordning 

(EG) nr 834/2007. Detta möjliggör för livsmedelsbutiker att saluföra 

ekologiska och icke-ekologiska livsmedel av samma slag i lösvikt utan att 

samtidigt vara anslutna till kontrollsystemet. Detta bedöms underlätta för 

dessa aktörer samt innebära en möjlighet att öka intäkterna.  

Utvidgningen av undantaget medför samtidigt att kontrollorganens intäkter 

kommer att påverkas genom att vissa aktörer inte längre behöver ansluta sig 

till kontrollsystemet och att kontrollorganen inte längre kommer att 

kontrollera dessa aktörer. I stället kommer de kommunala 

kontrollmyndigheterna att kontrollera de ekologiska livsmedlen hos 

aktörerna inom ramen för den ordinarie livsmedelskontrollen. Endast ett 

fåtal livsmedelsbutiker är emellertid i dagsläget anslutna. Konsekvenserna 

för kontrollorganen i dessa avseenden bedöms således bli marginella.      

Förslaget att ackrediterade laboratorier ska anlitas för provtagning bedöms 

inte leda till några konsekvenser för kontrollorganen, eftersom de redan i 

dag anlitar sådana laboratorier.  

Bestämmelserna som rör kontrollorganens avgifter innebär att flera av 

dessa behöver se över sina avgifter. Regleringen kan innebära att de aktörer 

som har verksamhet på långt avstånd från kontrollorganets lokaler får lägre 

kostnader för kontrollavgifter. Motsatt förhållande gäller för aktörer med 

verksamhet i närheten.   
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Aktörer som är anslutna till kontrollsystemet och som ansöker om tillstånd 

att använda icke-ekologiska ingredienser ska enligt förslaget betala en 

avgift till Livsmedelsverket för ärendehanteringen, vilket innebär en 

förändring. För de företag som ansöker om dispens innebär det en kostnad 

på 1 300 kr per ansökan. En ansökan kan dock avse flera produkter. 

Livsmedelsverket prövar ett fyrtiotal sådana ärenden per år.  

Övriga förslag bedöms inte innebära några konsekvenser för företagen 

eftersom de redan idag huvudsakligen regleras i delegationsbesluten. 

Livsmedelsverket tror att det kommer underlätta för företagen att reglerna 

nu samlas. Det uppstår inte heller några specifika kostnader för 

investeringar eller liknande med anledning av föreskrifterna. 

8. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de 

skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

Förslagen överensstämmer med EU-rätten.  

 

9. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller 

tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella 

informationsinsatser 

Föreskrifterna bör träda i kraft senast den 1 mars 2016. Kontrollorganen 

kan behöva en viss tid vad gäller reglerna om kontrollorganens avgifter. 

Dessa bestämmelser ska därmed tillämpas senast den 1 juni 2016. 

Livsmedelsverket kommer att informera kontrollorganen och kommunerna 

om förändringarna samt lägga ut information på hemsidan. Vad gäller 

avgiften för hanteringen av dispensärenden ska denna tillämpas på 

ansökningar som kommer in den 1 mars 2016 eller senare.   

10. Antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i 

samt storleken på företagen 

Föreskrifterna berör sex kontrollorgan som Livsmedelsverket har delegerat 

kontrolluppgifter till. Det största har ca 40 anställda och det minsta ca fem. 

Antalet anslutna livsmedelsföretag år 2014 var 841 stycken.
7 Dessa 

inkluderar allt från mycket stora företag till enskilda näringsidkare. Endast 

ett fåtal är livsmedelsbutiker som genom förslaget kan komma att undantas 

kravet att ansluta sig till det särskilda kontrollsystemet.    

11. Vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad 

regleringen innebär för företagens administrativa kostnader 

Regleringen innebär att flera av de befintliga kontrollorganen behöver se 

över sina kontrollavgifter. Dessa tar ut avgifter för restid vilket innebär att 

                                                           

7
 Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2014. 
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aktörens avgift beror på avståndet mellan aktörens anläggning och 

kontrollorganets lokaler. Regleringen innebär således en tidsåtgång och en 

viss administrativ kostnad för kontrollorganen vid fastställande av nya 

avgifter. En sådan översyn beräknas ta i anspråk en arbetsdag för en 

anställd och innebär således en kostnad. I övriga delar kan 

Livsmedelsverket inte se att det blir någon skillnad i tidsåtgång eller 

administrativa kostnader för företagen.  

12. Vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för 

företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan 

behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen  

Livsmedelsverket kan inte se att regleringen leder till några andra kostnader 

för företagen eller att dessa behöver vidta några förändringar i 

verksamheten.  

13. Vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka 

konkurrensförhållandena för företagen 

Regleringen av kontrollorganens avgifter innebär att aktörer ska behandlas 

lika oavsett vart de är belägna inom kontrollorganens verksamhetsområde. 

Livsmedelsverket bedömer att detta kommer att främja en sund konkurrens 

mellan livsmedelsföretag inom ekologisk produktion. I övrigt bedömer 

myndigheten att regleringen inte kommer att påverka 

konkurrensförhållanden.  

14. Hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen, 

och om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas 

utformning 

Genom att reglerna samlas i föreskrifter bedömer Livsmedelsverket att det 

blir enklare för företagen att överblicka regelverket. Det har inte ansetts 

nödvändigt eller möjligt att differentiera nu aktuella regler med hänsyn till 

företagens storlek. Livsmedelsverket har dock ansett att de föreslagna 

reglerna inte kommer att innebära några svårigheter för mindre företag. 

Detta gäller även avgiften för ärendehanteringen av dispensansökningar.     

15. Effekter för kommuner eller landsting 

De livsmedelsbutiker som kommer att undantas genom förslaget kommer 

att kontrolleras av kommunen inom ramen för den ordinarie 

livsmedelskontrollen. Eftersom det endast rör ett fåtal livsmedelsbutiker 

totalt bedöms effekten för kommunerna i detta avseende bli ytterst 

marginell. Skyldigheten att informera vid överträdelser som kan föranleda 

sanktionsavgift innebär dock en förändring. Livsmedelsverkets förhoppning 

är dock att kommunerna kommer att uppleva att det blir tydligt vad som 

gäller. Vid tidigare ärenden om sanktionsavgifter har framkommit att 
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kommuner är osäkra hur de ska agera vid sådana överträdelser. Landstingen 

berörs inte av bestämmelserna. 

16. Jämställdhet och miljö 

Livsmedelsverket tror att föreskrifterna skapar bättre förutsättningar för att 

bedriva kontroll av ekologiska livsmedel, vilket på sikt kan främja 

förtroendet hos konsumenterna för ekologiska livsmedel. Verket kan inte se 

att förslaget har några effekter ur jämställdhetssynpunkt. Om fler 

människor väljer ekologiska livsmedel minskar dock spridningen av 

syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel i naturen, vilket leder till 

en bättre miljö.  

Kontaktpersoner vid Livsmedelsverket 

Gabriella Modin 018-17 53 94 

Lena Wallin 018-17 55 76 
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