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Med stöd av 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) och 6–9, 
11–13, 15, 16 och 19 §§ förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter föreskriver 
Livsmedelsverket att 3 kap. 2 § och 4 kap. 4–7 §§ i Livsmedelsverkets 
föreskrifter (LIVSFS 2021:8) om avgifter för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet ska ha följande lydelse. 

 

3 kap.     

2 §  Med undantag från 1 § ska den som ansöker om godkännande av 
anläggning med slakteri- eller vilthanteringsverksamhet betala en grundavgift 
om 19 600 kronor i samband med ansökan. För handläggningstid och för 
platsbesök utöver den tid och det besök vid anläggningen som ingår i 
grundavgiften ska den som ansöker betala en avgift om 1 440 kronor per timme. 
Även för den handläggningstid och för platsbesök som krävs med anledning av 
annan verksamhet på anläggningen ska den som ansöker betala samma 
timavgift.  
 Den som på grund av en väsentlig förändring av verksamheten ansöker om 
godkännande av anläggning för slakteri- eller vilthanteringsverksamhet ska 
betala timavgift enligt första stycket.  
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4 kap.   

4 §  Slakterier med en slaktvolym överstigande 1 000 ton och där 
Livsmedelsverket har ständig närvaro under slakten ska, med undantag för sådan 
kontroll som avses i 7, 9 och 10 §§, betala en avgift för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll. Avgiften 
uppgår till 1 010 kronor per timme för officiell veterinär och 830 kronor per 
timme för officiell assistent.  
 
5 §  Slakterier och vilthanteringsanläggningar med en slaktvolym upp till och 
med 1 000 ton och där Livsmedelsverket har ständig närvaro under slakten ska, 
med undantag för sådan kontroll som avses i 7, 9 och 10 §§, betala en avgift för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
sådan kontroll. Avgiften uppgår till 1 440 kronor per timme för officiell 
veterinär och 1 250 kronor per timme för officiell assistent. 
 
6 §  Slakterier och vilthanteringsanläggningar där Livsmedelsverket inte har 
ständig närvaro under slakten ska, med undantag för sådan kontroll som avses i 
7, 9 och 10 §§, betala en avgift för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med sådan kontroll om 1 810 kronor i 
inställelseavgift för varje besök och därutöver en avgift om 1 010 kronor per 
timme.  
 
7 §  Slakterier ska betala avgift om 1 440 kronor per timme för offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll som 
sker utanför slakteriet vid nödslakt och slakt som utförs vid den 
jordbruksanläggning som djuren kommer från i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 
2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt 
ursprung. 
 
 
___________________ 
 
 1. Dessa föreskrifter träder i kraft Klicka här för att ange datum.  
    2. Dessa föreskrifter ska tillämpas för avgifter avseende offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet utförd efter den 1 januari 2023. 
 
 
 
ANNICA SOHLSTRÖM 
 
 Elin Häggqvist 
 (Juridiska avdelningen) 
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