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Förordning
om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter
för offentlig kontroll av livsmedel;

Utkom från trycket
den 18 december 2009

utfärdad den 10 december 2009.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1166) om avgifter
för offentlig kontroll av livsmedel
dels att nuvarande 19–21 §§ ska betecknas 21–23 §§,
dels att rubriken till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att 1–3 §§, den nya 23 § och rubriken närmast före nuvarande 21 §
ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 13 § ska lyda ”Avgift för godkännande och
registrering av en anläggning”,
dels att rubrikerna närmast före nuvarande 19, 20 och 21 §§ ska placeras
närmast före de nya 21, 22 respektive 23 §,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 19 och 20 §§,
samt närmast före de nya 19 och 20 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter
1 § Denna förordning gäller avgifter som ska betalas för statliga myndigheters och kommunernas kostnader för
1. offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen
(2006:804), de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EUbestämmelser som kompletteras av lagen, och
2. offentlig kontroll, kontroll av att produktspecifikationen följs innan
produkten släpps ut på marknaden, uppföljande kontroll hos producenter av
vin samt handläggning av ansökningar om registrering, ändring av produktspecifikation och avregistrering enligt lagen (2009:1424) om kontroll av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, de föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.
2 § Bestämmelser om kontrollmyndigheter och behöriga myndigheter
finns i livsmedelsförordningen (2006:813) och förordningen (2009:1425)
om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.
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3 §1 En kontrollmyndighets kostnader för annan offentlig kontroll av livsmedel än den som avses i artikel 28 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 djurskydd2, ska täckas av en årlig avgift. Detta gäller dock inte en kontrollmyndighets kostnader för offentlig
kontroll av livsmedelsföretag i primärproduktionen av livsmedel eller en
kontrollmyndighets kostnader för sådan kontroll av en livsmedelsanläggning
som får utföras enligt 25 a § livsmedelsförordningen (2006:813).
Kostnader för offentlig kontroll av styckningsanläggningar får dock täckas dels av en årlig avgift, dels av en bemanningsavgift som tas ut med stöd
av 18 §. För offentlig kontroll av slakterier och vilthanteringsanläggningar
får, i stället för vad som sägs i första stycket, en bemanningsavgift tas ut med
stöd av 18 §.
Bestämmelserna i första stycket innefattar skyldighet för en kommun att
ta ut en årlig avgift för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll.

Avgift för ansökningar som rör skyddade beteckningar
19 § Den som ansöker hos den behöriga myndigheten om registrering av
en skyddad beteckning, ändring av en produktspecifikation eller avregistrering ska betala en avgift för myndighetens handläggning. Avgiften ska betalas med ett belopp som bestäms av myndigheten.
Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur en avgift som tas ut av
en statlig myndighet ska beräknas.

Avgift för kontroll av att produktspecifikationen följs
20 § Behörig myndighet ska ta ut avgifter för kostnader för kontroll av att
produktspecifikationen följs innan en produkt släpps ut på marknaden och
för uppföljande kontroll hos producenter av vin.
Om kontrollmyndigheten är en kommun, ska avgiften fastställas av den
kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.
Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur en avgift som tas ut av
en statlig kontrollmyndighet ska beräknas.

Överklagande
23 § I 31 och 32 §§ livsmedelslagen (2006:804) och i 19 och 20 §§ lagen
(2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel finns bestämmelser om överklagande av statliga myndigheters
och kommunala nämnders beslut.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

1

2

2

Senaste lydelse 2009:30.
EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).

SFS 2009:1465

På regeringens vägnar
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