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Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 12 § förordningen (1998:134) om
provtagning på djur, m.m., följande.
Allmänna bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter gäller avgifter i ärenden enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel1 och som
avser godkännande av anläggningar, hanteringsställen eller uppsamlingscentraler
samt godkännande av användning av animaliska biprodukter enligt artikel 23.
Dessa föreskrifter gäller även avgifter i ärenden enligt Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1998:34) om hantering av djurkadaver och andra animaliska
biprodukter och som avser medgivande till nedgrävning av självdöda eller avlivade
hästar enligt 2 kap. 10 a § samt godkännande av platser för omlastning enligt
6 kap. 1 § verkets föreskrifter.
Definitioner
2 § I dessa föreskrifter avses med
besiktning: det besök på och den genomgång av en anläggning som ska göras i
samband med att ett beslut om godkännande av anläggningen ska fattas.
Godkännande av anläggningar m.m.
3 § I ärenden om godkännande av anläggningar, hanteringsställen och
uppsamlingscentraler, enligt förordning (EG) nr 1774/2002, ska sökanden betala en
avgift på ….………………………………………..…………………….……1200 kr.
4 § I ärenden om godkännande av användning av animaliska biprodukter enligt
artikel 23 i förordning (EG) nr 1774/2002 ska sökanden betala en avgift på
.……………………………………………………………………………...….400 kr.
5 § Med undantag vad som anges i 4 §, ska sökanden för godkännande att använda
animaliska biprodukter för träning och bedömning av hundar som är avsedda för
sökning efter skadat vilt, betala en avgift på…………………………………...200 kr.
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6 § I ärenden om medgivande för nedgrävning av självdöda eller avlivade hästar ska
sökanden betala en avgift på…………………………………………….……. 300 kr.
7 § I ärenden om godkännande av platser för omlastning ska sökanden betala en
avgift på ………………………………………………………………………4000 kr.
I godkännandet ingår en besiktning.
8 § I ärenden om förlängt godkännande enligt 3 § ska sökande betala en avgift på
...…………………………………...…………………………………………...600 kr.
9 § I ärenden om förlängt godkännande enligt 7 § ska sökande betala en avgift på
………………………………………………..………………………………...900 kr.
Besiktning
10 § För besiktning som krävs i samband med godkännande av anläggningar enligt 3
§ ska sökanden betala en avgift på……………………………………………5800 kr.
11 § Eventuella provtagnings- och analyskostnader som uppstår i samband med
besiktning ska bekostas av sökanden eller tillståndsinnehavaren.
Betalning av avgift
12 § Avgifter enligt 4 och 5 §§ ska betalas i samband med att ansökan skickas eller
lämnas in. Om avgiften inte betalas, tas ärendet inte upp till prövning. Övriga
avgifter ska betalas när ärendet har avgjorts.
Övriga bestämmelser
13 § Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket eller i förekommande fall,
länsstyrelsen, bestämma avgifterna till ett lägre belopp.
------------------------Denna författning träder i kraft den 1 juli 2004.

MATS PERSSON
Martina Krüger
(Foderkvalitetsenheten)
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