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Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets 
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offentlig kontroll, prövning och registrering; 
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Utkom från trycket 
Klicka här för att 
ange datum. 
 

beslutade Klicka här för att ange datum.. 

Med stöd av 19 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. 
 
___________________ 
 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2021. 
2. Bestämmelserna i 4.9 och 4.10 ska tillämpas på samråd om fastställande 

av status som nytt livsmedel och ansökningar om skyddad beteckning som 
inkommer från och med den 1 maj 2021.   
 

 
ANNICA SOHLSTRÖM 
 
 
 
 Elin Häggqvist 
 (Juridiska avdelningen) 
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Bilaga 21 
(till LIVSFS 2021:X) 

 
Bilaga 2 – Avgifter för ansökan om tillstånd, godkännande 
m.m. enligt 2 kap. 
1. –  

 
 

2. – 
 

 

   
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 

                                           
1 Senaste lydelse LIVSFS 2019:11. 



4 

 LIVSFS 2021:X 

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 – 
 

 

4.5 – 
 

 

4.6 – 
 

 

4.7 – 
 

 

4.8 Avgift för ansökan om tillstånd att 
använda ingredienser från icke-
ekologiskt jordbruk i ekologisk 
produktion av livsmedel 
 

 
 
 
1 300 kr 

4.9 Avgift för samråd om fastställande 
av status som nytt livsmedel 
 
 

Grundavgift 4 500 kr samt 900 kr 
per timme för handläggningstid 
utöver den tid som ingår i 
grundavgiften 
 

4.10 Avgift för ansökan om skyddad 
beteckning 

Grundavgift 2 700 kr samt 900 kr 
per timme för handläggningstid 
utöver den tid som ingår i 
grundavgiften 
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