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Område Strategisk utveckling och stöd 

Juridiska avdelningen 

Linda Welzien  

Förslag till föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets 

föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan 

offentlig verksamhet 

 

1. Sammanfattning 

Mot bakgrund av ny lagstiftning, både inom EU och nationellt, beslutade 

Livsmedelsverket 2021 nya föreskrifter (LIVSFS 2021:8) om avgifter för 

offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Föreskrifterna har tillämpats 

sedan den 1 januari 2022. Införandet av efterhandsdebitering inom 

livsmedelskontrollen 2022 medförde en översyn av avgifterna under hösten 2022. 

Nya timtaxor för livsmedelskontrollen är därför gällande sedan den 1 januari 

2023. Livsmedelsverket har dock sedan beslutet om nu gällande timtaxor kunnat 

konstatera fortsatta förändringar i antalet kontrolltimmar för slakterier och 

vilthanteringsanläggningar och i kostnadsmassan som inte kunde förutses innan 

beslutet togs. Livsmedelsverket har därför gjort en förnyad översyn och vissa 

sänkningar av timtaxor kan därmed föreslås redan nu. Ändringarna föreslås träda i 

kraft så snart som möjligt och gälla retroaktivt från den 1 januari 2023. 

 

Livsmedelsverket föreslår i korthet följande. 

 

- Timtaxorna för kontrollen vid slakterier och vilthanteringsanläggningar 

sänks. Kostnadsmassan som ligger till grund för beräkningen av 

timtaxorna ökar något, men ett större antal kontrolltimmar för med sig en 

sänkning. 

 

- Livsmedelsverket föreslår även att avgifterna för godkännande av 

slakterier och vilthanteringsanläggningar justeras eftersom dessa är 

baserade på de timtaxor för kontrollen av sådana anläggningar som nu 

föreslås ändras.  

 



 

LIVSMEDELSVERKET PM  2 (13) 

 

 2023-02-16 Dnr 2023/00931 

    

Område Strategisk utveckling och stöd 

Juridiska avdelningen 

Linda Welzien 

För övriga livsmedelsanläggningar föreslår Livsmedelsverket ingen ändring av 

timtaxorna. Inte heller föreslås någon ändring i de avgifter som tas ut av 

livsmedelsanläggningar med anledning av de s.k. kontrollprogrammen.  

 

2. Bakgrund 

Livsmedelsverket beslutade 2021 om nya avgiftsföreskrifter, Livsmedelsverkets 

föreskrifter (LIVSFS 2021:8) om avgifter för offentlig kontroll och annan 

offentlig verksamhet, som tillämpas från den 1 januari 2022. Orsaken till de nya 

föreskrifterna var framförallt den s. k. nya kontrollförordningen, 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 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. Efter att kontrollförordningen började tillämpas 

har de svenska författningarna setts över, varvid bl.a. efterhandsdebitering av 

avgifter införts inom livsmedelskontrollen.  

 

Livsmedelsverkets avsikt var att avgifterna som regleras i föreskrifterna skulle 

gälla för de kommande tre åren. Avgifterna skulle dock vid behov justeras tidigare 

om något särskilt inträffade. Framförallt införandet av efterhandsdebitering av 

avgifterna inom kontrollen gjorde därför att Livsmedelsverket såg över 

föreskrifterna inför 2023. Efter beslutet om föreskriftsändringar i december 2022 

har ytterligare underlag för utfallet för 2022 tagits fram. Detta möjliggör en 

ytterligare översyn av föreskrifterna. Livsmedelsverket har denna gång endast 

utgått från att taxorna i fråga ska gälla under 2023 varför endast mindre ändringar 

av kostnadsmassan för 2023 skett.  

 

3. Förordning (EU) 2017/625  

3.1. Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 

Förordning (EU) 2017/625 använder två begrepp, offentlig kontroll och annan 

offentlig verksamhet, för att beskriva den kontroll som utförs. Den offentliga 

kontrollen avser den verksamhet som utförs av behöriga myndigheter för att 

verifiera att aktörerna efterlever förordningen och de bestämmelser som avses i 

artikel 1.2 samt att djur eller varor uppfyller kraven enligt dessa bestämmelser, 

inbegripet inför utfärdandet av officiella intyg eller officiella attesteringar. 

 

Med annan offentlig verksamhet avses enligt artikel 2.2 annan verksamhet än 

offentlig kontroll som utförs av de behöriga myndigheterna, eller av de organ med 



 

LIVSMEDELSVERKET PM  3 (13) 

 

 2023-02-16 Dnr 2023/00931 

    

Område Strategisk utveckling och stöd 

Juridiska avdelningen 

Linda Welzien 

delegerade uppgifter eller de fysiska personer till vilka viss annan offentlig 

verksamhet har delegerats, däribland verksamhet för att kontrollera om det 

förekommer djursjukdomar eller växtskadegörare, förebygga eller begränsa 

spridningen av sådana djursjukdomar eller växtskadegörare, utrota dessa 

djursjukdomar eller växtskadegörare, bevilja tillstånd eller godkännanden och 

utfärda officiella intyg eller officiella attesteringar. Som exempel från 

Livsmedelsverkets verksamhet kan nämnas beslutsfattande, registrering av 

anläggningar och prövningar. 

 

3.2. Avgifter 

3.2.1. Inledning 

Av artikel 78 i förordning (EU) 2017/625 framgår att medlemsstaterna ska 

säkerställa att tillräckliga finansiella resurser finns tillgängliga för att 

tillhandahålla den personal och andra resurser som de behöriga myndigheterna 

behöver för att utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. 

Avgiftsreglerna delas upp i obligatoriska avgifter enligt artikel 79, för vilka 

medlemsstaterna ska ta ut avgifter för offentlig kontroll, och andra avgifter enligt 

artikel 80, för vilka medlemsstaterna får ta ut avgifter. 

 

3.2.2. Obligatoriska avgifter enligt förordning (EU) 2017/625 

De obligatoriska avgifterna omfattar den offentliga kontroll som dels sker vid 

gränskontrollstationer, dels utförs i samband med den verksamhet som avses i 

kapitel II i bilaga IV till förordning (EU) 2017/625, dvs. offentlig kontroll i 

slakterier, i styckningsanläggningar, i bearbetningsanläggningar avseende vilt, av 

mjölkproduktion och av produktion och utsläppande på marknaden av fiskeri- och 

vattenbruksprodukter. De obligatoriska avgifterna omfattar inte annan offentlig 

verksamhet. 

 

De obligatoriska avgifterna ska tas ut antingen motsvarande kostnaden beräknad 

enligt artikel 82.1 eller med de belopp som anges i kapitel II i bilaga IV avseende 

verksamheterna. För svensk del har riksdagen och regeringen beslutat att de fasta 

belopp som anges i bilaga inte ska användas.  

 

Beräkning av de obligatoriska avgifterna ska enligt artikel 82.1 ske genom någon 

av de två beräkningsmetoder som nämns i artikeln eller som en kombination av 

dessa:  
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a) Som ett schablonbelopp på grundval av de behöriga myndigheternas totala 

kostnader för offentlig kontroll under en bestämd tid, som tas ut av alla aktörer 

oavsett om de verkligen varit föremål för offentlig kontroll under referensperioden 

eller inte; vid fastställandet av avgiftsnivån för olika sektorer, verksamheter och 

kategorier av aktörer ska de behöriga myndigheterna ta hänsyn till hur den 

berörda verksamhetens typ och storlek och de relevanta riskfaktorerna påverkar 

fördelningen av de totala kostnaderna för dessa offentliga kontroller. 

 

b) På grundval av beräkningen av de verkliga kostnaderna för varje enskild 

offentlig kontroll, tillämpat på de aktörer som varit föremål för sådan offentlig 

kontroll. 

 

Livsmedelsverket tillämpar en kombination av metoderna vid beräkningen av 

avgifterna.   

 

Vid beräkningen av avgifter finns också en begränsning i artikel 82.2 om att 

resekostnader inte får beaktas på ett sätt som missgynnar vissa aktörer på grund av 

avståndet mellan deras lokaler och den plats där de behöriga myndigheterna är 

belägna.  

 

Enligt artikel 79.2 c i förordningen ska avgift också tas ut för offentlig kontroll 

som ursprungligen inte var planerad. Med sådan kontroll avses kontroll som 

i) har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad hos samma aktör påvisats 

under en offentlig kontroll som utförts i enlighet med denna förordning, och 

ii) utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 

efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits. 

 

Av artikel 83 följer att avgifter för sådan offentlig kontroll eller för annan 

offentlig verksamhet som utförs på grundval av ett klagomål ska tas ut av aktören 

endast om den kontrollen leder till att den bristande efterlevnaden bekräftas. 

 

Av samma artikel framgår också att avgifter som tas ut i enlighet med artiklarna 

79 och 80 inte får återbetalas direkt eller indirekt, förutom i de fall de har uttagits 

felaktigt. 

 

3.2.3. Avgifter som regleras nationellt 

Enligt artikel 80 får medlemsstaterna ta ut andra avgifter eller pålagor för att täcka 

kostnaderna för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet än de avgifter 
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som avses i artikel 79, om detta inte är förbjudet enligt annan lagstiftning. 

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, har därför på 

nationell nivå möjlighet att föreskriva om skyldighet att betala avgifter för 

offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Bestämmelser om avgifter på 

livsmedelsområdet finns framför allt i förordning (2021:176) om avgifter för 

offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. I förordningen ges 

Livsmedelsverket bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter och 

ytterligare föreskrifter om hur dessa ska beräknas. 

 

På nationell nivå finns även den övergripande avgiftsförordningen (1992:191) 

som reglerar hur stora avgifter en myndighet får ta ut. För det fall regeringen inte 

har föreskrivit annat, ska enligt 5 § avgifter beräknas så att de helt täcker 

verksamhetens kostnader (full kostnadstäckning).  

 

Regeringen har dock avseende avgifter på livsmedelsområdet föreskrivit annat när 

det gäller annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontroll som 

avser de verksamheter som omfattas av artikel 79.1 a och 2. I 17 § förordningen 

om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter anges 

att det i artiklarna 81 och 82 i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om 

hur avgiften för offentlig kontroll för verksamheter som omfattas av artiklarna 

79.1 a och 79.2 i samma förordning ska beräknas. Vidare anges att artiklarna 81 

och 82 även ska tillämpas vid beräkningen av avgift för annan offentlig 

verksamhet som hänger samman med sådan kontroll. Av 17 § förordningen om 

avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter framgår 

att även sådana avgifter ska beräknas enligt artikel 81 och 82 i förordning (EU) 

2017/625. Liknande skrivningar finns i förordningen (2006:812) om offentlig 

kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland, förordningen 

(2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska 

biprodukter och djurskyddsförordningen (2019:66) vilket har betydelse i 

huvudsak för slakterier och vilthanteringsanläggningar. 

 

4. Slakterier och vilthanteringsanläggningar 

4.1. Beskrivning av problemen och vad Livsmedelsverket vill 

uppnå 

Livsmedelsverket utför kontroll vid slakterier och vilthanteringsanläggningar. De 

stora anläggningarna som slaktar kontinuerligt över året har ständig närvaro av 

Livsmedelsverkets personal under slakten medan kontrollen vid mindre slakterier 

och vilthanteringsanläggningarna sker genom besök. Det finns också mindre 
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slakterier som på grund av slaktens omfattning eller slaktens genomförande i 

praktiken kräver ständig närvaro. Från och med 2022 tillämpar Livsmedelsverket 

ett avgiftssystem som är uppdelat utifrån detta. Detta innebär att det finns olika 

taxor beroende på om Livsmedelsverket har ständig närvaro, ständig närvaro 

förenad med resor eller om kontrollen sker genom besök. Dessutom tillämpar 

Livsmedelsverket numera efterhandsdebitering, dvs. att avgift tas ut i efterhand 

utifrån faktiskt utförd kontrolltid. Tidigare debiterades företagen en årlig avgift 

baserad på planerad slakt under året.  

 

Såsom Livsmedelsverket konstaterade redan 2021 var det i förväg svårt att 

uppskatta vilka effekter framförallt efterhandsdebitering skulle komma att ha på 

kontrolltiden och på kostnadsmassan. Under de första två tertialen 2022 kunde 

Livsmedelsverket konstatera att kontrolltiden, dvs. det uppskattade antalet timmar 

som kostnadsmassan fördelas ut över vid beräkningen av timtaxorna, kraftigt 

understeg prognosen. Detta såg ut att medföra ett uppskattat underskott om 19,5 

miljoner kronor för 2022. Livsmedelsverket var tvunget att göra en översyn av 

timtaxorna för att intäkterna och kostnaderna avseende den offentliga kontrollen 

vid slakterier och vilthanteringsanläggningar skulle komma i balans på några års 

sikt. Nya timtaxor beslutades därför i december 2022, vilka är gällande sedan den 

1 januari 2023.  

 

Nu kan Livsmedelsverket av utfallet för hela 2022 konstatera att antalet 

kontrolltimmar inte blev så lågt som prognosen utvisade eftersom det under 

hösten slaktades mer än tidigare under året. Säsongsvariationen i slakten har varit 

något kraftigare än vad Livsmedelsverket har kunnat uppskatta utifrån tidigare 

kända data. Livsmedelsverket kan därför konstatera att skäl finns för en 

tidigarelagd översyn av timtaxorna.  

 

4.2. Livsmedelsverkets förslag 

Slakterier och vilthanteringsanläggningar har obligatoriska avgifter i enlighet med 

förordning (EU) 2017/625 varför Livsmedelsverkets kostnader är beräknade 

utifrån artikel 81 i den förordningen. Livsmedelsverket har fortsatt valt att 

balansera det under 2022 uppkomna underskottet, nu justerat till 15 miljoner kr, 

över fem år, dvs vid utgången av 2027 ska, om inget oförutsett inträffar, 

ekonomin för kontrollen av dessa anläggningar vara i balans.  

 

Vid denna nya översyn av timtaxorna för 2023 har Livsmedelsverket vid 

beräkningen utgått från de beräknade kostnaderna för 2023. Timtaxorna i förslaget 
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är därför beräknade utifrån en prognostiserad årlig kostnad 2023 motsvarande 185 

250 tkr, vilket innefattar 2023 års del av underskottet från 2022.  

 

Som nämnts ovan beror förändringen i underskottet till största del på svårigheten 

att vid införandet av efterhandsdebitering uppskatta antalet kontrolltimmar under 

ett normalår. Eftersom säsongsvariationen varit högre än förväntat hamnade 

utfallet högre än prognosen. Inför beslut om nu gällande timtaxor för 2023 

räknade Livsmedelsverket med en genomsnittlig kontrolltid om ca 165 000 

timmar. Utfallet för 2022 visar dock att 170 200 timmar kontroll utfördes. 

Livsmedelsverket har gjort en viss uppräkning av antalet kontrolltimmar för de 

stora slakterierna för 2023 eftersom det under 2022 påvisats ett behov om utökad 

bemanning vid dessa. Något sådant behov har inte framkommit avseende mindre 

anläggningar. För 2023 har Livsmedelsverket därför räknat med en prognos om 

175 000 timmar. Kostnaderna kan således fördelas över ett större antal timmar, 

vilket medför att Livsmedelsverket kan föreslå en viss sänkning av kostnaderna.  

 

Livsmedelsverkets kostnader kommer under året att öka något mer än vad som 

förutsågs under hösten 2022. Detta beror framförallt på det rådande 

konjunkturläget som ger högre rese- och lokalkostnader än beräknat. Övriga 

kostnadsprognoser kvarstår oförändrade i förhållande till underlaget för nu 

gällande taxor som remitterades i höstas.  

 

Angående den särskilda inställelseavgiften för besöksanläggningar uppskattade 

Livsmedelsverket antalet besök vid beräkningen inför 2023 utifrån utfallet från de 

första två tertialen 2022. Livsmedelsverket kan nu konstatera att det faktiska 

antalet besök för 2022 blev 9 150 stycken. Livsmedelsverket uppskattar att antalet 

besök kommer att bli detsamma för 2023, dvs. något fler än vad som uppskattades 

inför beslutet om nu gällande inställelseavgift. Detta gör att resekostnaderna för 

dessa besöksanläggningar kan fördelas på något fler timmar, vilket medför att 

Livsmedelsverket kan föreslå att inställelseavgiften sänks.  

 

Sammanfattningsvis innebär ovanstående att Livsmedelsverket föreslår 

nedanstående timtaxor och inställelseavgift. För närmare beskrivning av vad som 

ingår i kostnadsmassan och hur taxorna beräknats, se bilaga 1.  
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Typ av avgift Nuvarande timtaxa  Föreslagen timtaxa  

Ständig närvaro och 

slaktvolym < 1 000 ton 

1 090 kr/h (OV*) 
900 kr/h (OA**) 

1 010 kr/h (OV) 

830 kr/h (OA) 

Ständig närvaro och 

slaktvolym > 1 000 ton 

1 450 kr/h (OV) 
1 260 kr/h (OA) 

1 440 kr/h (OV) 

1 250 kr/h (OA) 

Ej ständig närvaro Inställelseavgift 1 880 kr 
+ 1 090 kr/h 

Inställelseavgift 1 810 kr 

+ 1 010 kr/h 

Nödslakt och gårdsslakt 1 450 kr/h 1 440 kr/h 
*Officiell veterinär 

**Officiell assistent 

 

4.3. Alternativa lösningar 

Livsmedelsverket skulle kunna avstå en ändring av timtaxorna. Detta skulle 

medföra att underskottet från 2022 skulle minska fortare. Eftersom detta dock 

skulle medföra att företagen i fråga skulle få betala en högre avgift och det finns 

ett önskemål om att hålla nere avgifterna av konjunkturskäl, saknas alternativa 

lösningar.  

 

För de överväganden som föranlett valet av avgiftssystem, se tidigare remisser1. 

 

5. Godkännande och registrering 

5.1. Beskrivning av problemen och vad Livsmedelsverket vill 

uppnå 

Såsom framgår ovan i avsnitt 4 har Livsmedelsverket identifierat att timtaxorna 

för slakterier och vilthanteringsanläggningar kan justeras. Detta påverkar 

avgifterna för godkännande av sådana livsmedelsanläggningar eftersom de är 

baserade på timtaxorna. Även dessa avgifter måste därför ses över.  

 

5.2. Livsmedelsverkets förslag 

Livsmedelsverket föreslår att grundavgiften för godkännande av slakterier och 

vilthanteringsanläggningar ska uppgå till 19 600 kr. Denna grundavgift motsvarar 

fortsatt 16 timmars handläggning och innefattar ett platsbesök om åtta timmar. För 

kontroll som tillkommer därutöver föreslås en avgift om 1 440 kr per timme.  

 

                                                 
1 Dnr 2021/01193 och 2021/04250.  
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Eftersom det inte föreslås någon justering av timtaxorna för kontrollen av övriga  

livsmedelsanläggningar föreslår Livsmedelsverket heller ingen ändring av vare sig 

avgiften för godkännande av övriga livsmedelsanläggningar eller avgiften för 

registrering av livsmedelsanläggningar.  

 

5.3. Alternativa lösningar 

Det saknas alternativa lösningar till att justera avgifterna då de hänger samman 

med övriga avgifter.  

 

6. Övriga avgifter för kontroll vid livsmedelsanläggningar 

Livsmedelsverket utför även kontroll vid andra livsmedelsanläggningar än 

slakterier och vilthanteringsanläggningar. De förändringar som skett i prognosen 

för utfallet för slakterier och vilthanteringsanläggningar påverkar inte dessa. 

Livsmedelsverket kan endast konstatera att uppskattningarna som gjordes i höstas 

kvarstår då utfallet totalt för 2022 är mycket lägre än vad som planeras för 2023. 

Detta beror på införandet av efterhandsdebitering och på Livsmedelsverkets 

underbemanning i kontrollverksamheten.   

 

Vad gäller de speciella timtaxorna för exportkontroll och kontroll av material och 

produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel justerades dessa inte inför 

2023. Även sett till utfallet för hela 2022 saknas skäl till någon ny beräkning.  

 

I LIVSFS 2021:8 regleras även de avgifter Livsmedelsverket tar ut för de s.k. 

kontrollprogrammen. Programmen övervakar, via provtagning som 

kontrollmetod, förekomsten av restsubstanser, kontaminanter och salmonella i 

livsmedel. Även dessa avgifter justerades inför 2023. Förändringarna av 

timtaxorna för slakterier och vilthanteringsanläggningar medför en viss 

kostnadsökning för kontrollprogrammen i och med att personal vid område 

Kontroll utför provtagning åt kontrollprogrammen. Denna ökning är dock så 

marginell att Livsmedelsverket bedömer att någon ny beräkning av 

kontrollprogrammens avgifter inte behöver göras med anledning av detta. Detta 

särskilt som kontrollprogrammens avgifter är beräknade utifrån en treårsperiod.  

 

7. Effekterna om någon reglering inte kommer till stånd 

Om regleringen inte kommer till stånd kommer Livsmedelsverkets intäkter att 

överstiga de uppskattade kostnaderna för 2023. Detta innebär förvisso att 
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Livsmedelsverkets under 2022 uppkomna underskott minskar snabbare. Dock 

innebär detta också att berörda företag i sådant fall får betala en högre avgift.  

 

8. Vilka bemyndiganden som Livsmedelsverkets beslutanderätt 

grundar sig på 

Bestämmelse Bemyndigande  

3 kap. 2 §§ 11 och 19 §§ förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter  

4 kap. 4–7 §§ 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 kap. 20 § djurskyddsförordningen (2019:66) 

6, 8, 9, 16 och 19 §§ förordningen (2021:176) om avgifter för 

offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter  

 

9. Kostnadsmässiga konsekvenser regleringen medför 

En jämförelse av konsekvenserna för de övervägda alternativen till avgiftssystem 

har gjorts i tidigare remisser. Livsmedelsverket konstaterar att de nu föreslagna 

avgiftssänkningarna kommer att medföra en lägre kostnad för företagen även om 

det fortsatt kommer att vara högre timtaxor än vad som gällde 2022.  

 

10.  Överensstämmer med skyldigheter som följer av Sveriges 

anslutning till EU 

Regleringen överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges 

medlemskap i EU. Livsmedelsverket bedömer att förslaget inte behöver anmälas 

enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler eftersom det inte 

innehåller några krav på produkter. Tidigare ändringar av avgiftsföreskrifterna har 

Livsmedelsverket anmält enligt förordning (2009:1078) om tjänster på den inre 

marknaden. Det har i de tidigare fallen varit fråga om avgiftshöjningar som 

anmälts, då sådana kan ses som anmälningspliktiga. Aktuellt förslag består dock i 

avgiftssänkningar varför Livsmedelsverket bedömer att anmälningsplikt saknas.  
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11.  Tidpunkten för ikraftträdande och behovet av speciella 

informationsinsatser 

Livsmedelsverket kommer att informera om de nya avgifterna. Alla företag som 

berörs kommer att få information dels om att remissen är utskickad, dels i 

samband med att föreskrifterna beslutas. 

 

Information kommer även att ges via Livsmedelsverkets webbplats. De 

avgiftssidor som nu finns på webbplatsen kommer att ses över och uppdateras.  

 

Föreskriftsändringarna kommer att träda i kraft så snart som möjligt. 

Livsmedelsverket har för avsikt att tillämpa de gjorda ändringarna retroaktivt från 

den 1 januari 2023. Livsmedelsverket bedömer att ändringen inte strider mot 

retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § regeringsformen (1974:152) eftersom det är 

fråga om en sänkning av de aktuella timtaxorna. 

 

12.  Vilka berörs av regleringen?  

Förslaget rör de företagare som driver slakterier och vilthanteringsanläggningar 

samt de företagare som har för avsikt att starta nya sådana anläggningar.  

 

Under 2022 uppgår antalet aktiva slakterier och vilthanteringsanläggningar i 

Sverige till 127 respektive 74 stycken. Av slakterierna är 57 stycken även 

godkända för vilthantering. Storleksmässigt kan slakterierna delas upp enligt 

följande. 

 

Djurslag 

 

Slaktvolym Antal 

anläggningar 

Tamboskap  < 1 000 ton 

1 000 – 5 000 ton 

5 000 – 10 000 ton 

> 10 000 ton 

75 

13 

3 

9 

Ren  11 

Fjäderfä  < 2 000 ton 

2 000 – 5 000 ton 

5 000 – 10 000 ton 

>10 000 ton 

9 

3 

- 

4 
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Antalet djuruppfödare i Sverige som i slutändan berörs av förslaget om nya 

avgifter för slakterierna kan endast uppskattas. Enligt statistik från 

Jordbruksverket finns det cirka 30 000 företag med uppfödning av nötkreatur, får, 

getter, gris och höns.  

 

Vidare finns det enligt Sametinget cirka 4 600 renägare (som äger minst en ren) 

och drygt 1 000 renskötselföretag i Sverige.  

 

13.  Tidsåtgång, administrativa kostnader och annan påverkan för 

företagen 

De föreslagna ändringarna av timtaxor och andra avgifter påverkar inte i sig 

företagens tidsåtgång eller administrativa kostnader. Livsmedelsverket kan inte 

heller se någon annan påverkan som dessa ändringar skulle kunna medföra. För 

överväganden kring själva avgiftssystemet, se tidigare remisser.   

 

14.  Särskild hänsyn till små företag och påverkan på 

konkurrensförhållanden 

Livsmedelsverket har, i den mån som varit möjligt, tagit hänsyn till små företag. 

Det är dock avgiftssystemet som styr detta och inte själva nivån på de timtaxor 

och avgifter som nu är aktuella för översyn.  

 

Livsmedelsverket saknar möjlighet att bedöma om de föreslagna ändringarna 

innebär någon påverkan på konkurrensförhållanden.  

 

15.  Effekter för kommuner eller regioner 

Inga effekter tillkommer för kommuner eller regioner jämfört med nu gällande 

reglering 

 

16.  Miljö och jämställdhet 

Livsmedelsverket ser ingen ytterligare påverkan på miljö och jämställdhet än vad 

som angivits i tidigare remisser. 

 

17.  Uppföljning/utvärdering av föreskrifterna 

Livsmedelsverket kommer under 2023 att löpande följa kostnadsutvecklingen och 

vid behov föreslå justeringar av timtaxorna inför 2024.  
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Talesperson 

Eiríkur Einarsson, områdeschef, område Kontroll, 018–17 55 22 
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