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Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna
råd om avgifter för offentlig djurskyddskontroll;
beslutade den 18 juni 2007.
Med stöd av 68 § djurskyddsförordningen (1988:539) föreskriver1 Djurskyddsmyndigheten följande:
1 § Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd om avgifter för
den offentliga kontroll som en länsstyrelse utför med stöd av 24 d eller 24 f §
djurskyddslagen (1988:534).
Grundläggande bestämmelser om avgifter för offentlig kontroll finns i
artiklarna 27-29 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.
De uttryck som används i denna författning har den betydelse som anges i
förordning (EG) nr 882/2004 och Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:2) om offentlig djurskyddskontroll.
2 § Den som är föremål för offentlig kontroll ska betala en avgift för
kontrollen.
Länsstyrelsens avgift för kontroll ska bestå av antingen
1. en fast årsavgift samt en timavgift för kontroll som inte täcks av
årsavgiften, eller
2. en timavgift.
Länsstyrelsen får inte ta ut avgift för kontroll av cirkusar.
Allmänna råd till 2 §
En fast årsavgift bör endast användas för kontrollobjekt som är
hemmahörande i länet och som ska kontrolleras regelbundet.
3 § Nivån på både årsavgift och timavgift ska fastställas på förhand av
länsstyrelsen.
4 § I andra fall än som avses i artikel 28 i förordning (EG) nr 882/2004 får
länsstyrelsen, om det finns särskilda skäl, sätta ned eller efterge kontrollavgiften.
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DFS 2007:7
Saknr L 42
Utkom från trycket
den 29 juni 2007.

DFS 2007:7
Saknr L 42
Allmänna råd till 4 §
Särskilda skäl bör anses finnas bl.a. vid kontroll efter obefogade
anmälningar.
--------Ikraftträdande
Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2007.
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Anders Gustafsson
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