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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2011:30) om avgifter för vissa
kontroller m.m.;

Utkom från trycket
den 8 september 2017
Omtryck

beslutade den 7 september 2017.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 16 § förordningen (1994:1830) om
införsel av levande djur m.m. samt efter samråd med Ekonomistyrningsverket, i fråga
om verkets föreskrifter (SJVFS 2011:30) om avgifter för vissa kontroller m.m.1, att
bilaga 3 till föreskrifterna ska ha följande lydelse,
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna
författning träder ikraft.

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter reglerar Jordbruksverkets avgifter för:
1. Vissa kontroller inom utsäde.
2. Kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker.
3. Offentlig kontroll av foder- och ABP-anläggningar samt exportkontroll av
foderanläggningar.
4. Offentlig kontroll av TSE-provtagande anläggningar.
5. Offentlig kontroll av vattenbruksanläggningar.
6. Offentlig kontroll av kläckeri- och avelsanläggningar.
7. Veterinära gränskontroller av produkter och levande djur. (SJVFS 2016:15).
2 § I dessa föreskrifter avses med
ABP-anläggning: varje anläggning för vilken registrering eller godkännande krävs
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober
2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda
produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av
förordning (EG) nr 1774/20022,
extra offentlig kontroll: en kontroll som kan genomföras antingen som uppföljning
eller vid misstanke om bristande efterlevnad av gällande lagstiftning,
foder: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den0 28 januari 2002 om allmänna
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller
livsmedelssäkerhet3,
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foderanläggning: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som begreppet
anläggning i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12
januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien4,
kläckeri – och avelsanläggning: med kläckeri- och avelsanläggning avses
verksamhet med fjäderfä, registrerad av Jordbruksverket som anläggning för
avelsfjäderfä eller kläckeri godkänd för handel inom gemenskapen. En anläggning kan
bestå av ett eller flera stall eller andra byggnader eller markområden där fjäderfän hålls
och som är geografiskt koncentrerade till en enhet,
kvalitetskontroll: begreppet har i dessa föreskrifter betydelsen av kontroll som
genomförs för att säkerställa efterlevnad av beslutade handelsnormer för frukt och
grönsaker i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011
av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt
och bearbetade grönsaker,
offentlig kontroll: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som 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 djurskydd,5 samt
TSE-provtagande anläggning: sådan anläggning, utom livsmedelsanläggning, där
prov enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj
2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av
vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati6 tas ut, såsom
bearbetningsanläggning, hanteringsställe, uppsamlingscentral, förbränningsanläggning, obduktionsanläggning eller annan anläggning enligt särskilt beslut av
Jordbruksverket,
veterinär gränskontroll: varje kontroll som sker i enlighet med Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande
djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), och Norge och Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:35) om veterinära kontroller av produkter
som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge
och, vad som avser fiskprodukter, Island. (SJVFS 2016:15).

2 KAP. AVGIFTER FÖR KONTROLL AV ANLÄGGNINGAR SOM
MÄRKER ÄGG ENLIGT EU:s HANDELSNORMER
har upphävts genom (SJVFS 2016:15).

3 KAP. AVGIFTER FÖR VISSA KONTROLLER INOM UTSÄDE
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av utsäde finns i:
1. utsädeslagen (1976:298),
2. utsädesförordningen (2000:1330),
3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:64) om avgifter för
utsädeskontroll,
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4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av
utsädespotatis,
5. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av
utsäde av stråsäd,
6. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av
utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter,
7. har upphävts,
8. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av
växtsorter i den svenska sortlistan,
9. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av
utsäde m.m. av icke-vedartade arter av prydnadsväxter,
10. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:50) om saluföring m.m. av
utsäde av Fragaria (Smultronsläktet),
11. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:66) om godkännande av
bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av
utsäde av sådana sorter, och
12. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och
amatörsorter av köksväxter. (SJVFS 2012:29).
Auktoriserade laboratorier/personer samt bemyndigat certifierande organ
2 § Auktoriserade laboratorier och bemyndigat certifierande organ ska betala en årlig
kontrollavgift om 4 600 kronor samt avgifter för analyser enligt 8 §.
3 § Den som har auktoriserad provtagare eller auktoriserad fältbesiktigare anställd ska
betala en årlig kontrollavgift om 1 150 kronor för varje auktoriserad person samt
avgifter för analyser enligt 8 §.
Hantering av certifierat utsäde eller kontrollerat standardutsäde
4 § Av Jordbruksverket godkända anläggningar och producenter med av
Jordbruksverket utfärdade utlämningstillstånd eller märkningstillstånd som saluför
certifierat utsäde eller standardutsäde, ska betala en årlig kontrollavgift om 2 350
kronor.
5 § Den som anmält införsel för saluföring av certifierat eller kontrollerat
standardutsäde ska betala en kontrollavgift om 5 800 kronor per kontroll.
Leverantörsmärkning
6 § Avgift för kontroll av leverantörsmärkt utsäde består av faktiska kostnader för
provtagning och analyser samt tillhörande kontrollarbete om 2 150 kronor per prov.

Extra offentlig kontroll
7 § Den som får en extra offentlig kontroll av utsäde debiteras en timavgift som
uppgår till 770 kronor per påbörjad timme. Minsta debiterbara tid är en timme.
Analyser
8 § Avgift för analys består av faktiska kostnader för provtagning och analyser samt
tillhörande kontrollarbete om 500 kronor per prov.
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4 KAP. AVGIFTER FÖR KVALITETSKONTROLL AV FÄRSKA
FRUKTER OCH GRÖNSAKER
Årlig grundavgift
1 § Aktör som avses i 4 § i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:28) om
kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker ska betala en årlig grundavgift för den
del av omsättningen som omfattas av EU:s kvalitetskontroll av färska frukter och
grönsaker m.m., enligt bilaga 1. Odlare som säljer direkt till detaljhandel ska betala
årlig grundavgift. Odlare som endast sorterar och förpackar egen produktion för vidare
leverans till grossist, ekonomisk försäljningsförening, lagerhållare eller packeri,
betalar ingen årlig grundavgift.
Årlig grundavgift ska betalas enligt följande:
Omsättning
Årlig grundavgift
mnkr
Kr
0-0,05
300
>0,05 - 2
1 000
>2 - 5
1 500
>5 - 10
2 000
>10 - 25
4 000
>25 - 50
7 000
>50 - 75
10 000
>75 - 100
13 000
>100 - 150
17 000
>150 – 250
22 000

Omsättning
mnkr
>250 - 500
>500 - 750
>750 - 1 000
>1 000 -1 250
>1 250 - 1 500
>1 500 - 1 750
>1 750 - 2 000
>2 000 - 2 500
>2 500

Årlig grundavgift
kr
44 000
66 000
88 000
120 000
140 000
160 000
180 000
220 000
250 000

2 § Den som enligt 1 § ska betala en årlig grundavgift och som trots begäran inte
kommer in med uppgifter till underlag för debitering av den årliga grundavgiften ska
betala den avgift som Jordbruksverket bedömer som skälig i förhållande till den
beräknade omsättningen. (SJVFS 2012:29).
Extra offentlig kontroll
3 § Varuinnehavaren ska för extra offentlig kontroll betala en avgift om 3 000 kronor.
Avgiften inkluderar resekostnader. Om kontrollen tar längre tid än tre timmar debiteras
ytterligare 800 kronor för varje påbörjad timme. Om Jordbruksverket bedömer att den
åtgärd som verket har beslutat om kan styrkas genom intyg ska istället avgift betalas
med 1 250 kronor. (SJVFS 2016:15).
Import
4 § En importör ska betala avgift enligt bilaga 1 samt, i förekommande fall, enligt 3,
5, 7 och 8 §§. Avgift ska dock bara betalas för produkter som är avsedda att levereras
färska till konsumenten. Avgift ska inte betalas för produkter som genomgått
beredning och därigenom blivit skivade, hackade, strimlade eller liknande. (SJVFS
2016:15).
5 § Om en importör eller dennes ombud gjort en importanmälan, men sändningen
därefter inte införtullas till följd av att den inte uppfyller kvalitetsnormerna eller av
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annan anledning, ska avgift betalas för utförd kvalitetskontroll enligt 4 §. (SJVFS
2012:29).
Kontroll utanför normalt tillämpad arbetstid
6 § har upphävts genom (SJVFS 2016:15).
7 § Kvalitetskontroll kan efter godkännande av Jordbruksverket ske utanför den vid
Jordbruksverket tillämpade normala arbetstiden. Varuinnehavaren ska i sådana fall
betala avgift i enlighet med 3 §. Denna avgift tillämpas dock bara i det fall motsvarande
avgift inte tas ut enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om
växtskyddsavgifter m.m. (SJVFS 2016:15).
Kontroller utförda av Tullverket
8 § I de fall Jordbruksverket har överlåtit åt Tullverket att utföra kvalitetskontroll tas,
utöver vad som anges i bilaga 1, avgift ut i enlighet med 3 §. (SJVFS 2016:15).
9 § Avgift enligt bilaga 1 ska betalas till Tullverket av den som enligt tullagen
(2000:1281) är tullskyldig för varan. Övriga avgifter ska betalas till Jordbruksverket.
(SJVFS 2016:15).
10 § har upphävts genom (SJVFS 2016:15).
Kontroller som inte avbokas
11 § Om en sändning som anmälts i enlighet med 7 § Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2012:28) om kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker, inte
kommer att finnas tillgänglig för kontroll i enlighet med anmälan, så ansvarar
importören för att snarast informera Jordbruksverket skriftligen om detta. Kommer
informationen in till Jordbruksverket efter kl. 08.00 angiven kontrolldag debiteras
importören 800 kronor. (SJVFS 2016:15).

5 KAP. AVGIFTER FÖR KONTROLLER AV FODER- OCH ABPANLÄGGNINGAR
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av foder och
animaliska biprodukter finns i
1. förordning (EG) nr 882/20047,
2. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,
3. förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter,
4. förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och
animaliska biprodukter, samt
5. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om
offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter.
(SJVFS:2014:8).
Offentlig kontroll
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2 § En företagare ska betala en årlig avgift för planerad offentlig kontroll av de ABPoch foderanläggningar företagaren ansvarar för omfattande en timkostnad om 800
kronor för planerad kontroll samt en reskostnad om 2 100 kronor per kontroll. Antalet
offentliga kontroller bestäms enligt 2 kap. Statens jordbruksverks föreskrifter och
allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter. (SJVFS 2014:8).
Extra offentlig kontroll
3 § En företagare som får extra offentlig kontroll av de ABP- och foderanläggningar
företagaren ansvarar för ska betala en avgift omfattande en timkostnad om 800 kronor
per påbörjad timma samt en reskostnad om 2 100 kronor per kontrolltillfälle. (SJVFS
2014:8).
Analyser
4 § För analys i samband med offentlig kontroll och extra offentlig kontroll ska en
företagare betala en avgift som består av den faktiska kostnaden för analysen.
(SJVFS 2014:16).

6 KAP. AVGIFTER FÖR OFFENTLIG KONTROLL AV TSEPROVTAGANDE ANLÄGGNINGAR
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av TSE-provtagande
anläggningar finns i:
1. lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.,
2. förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.,
3. Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 999/2001 8, samt
4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:3) om obligatorisk
övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get.
(SJVFS 2014:16).
Offentlig kontroll
2 § En företagare ska betala en avgift för offentlig kontroll av de TSE-provtagande
anläggningar företagaren ansvarar för om 900 kronor per påbörjad timme.
(SJVFS 2014:16).
Analyser
3 § För analys i samband med offentlig kontroll ska en företagare betala en avgift som
består av den faktiska kostnaden för analysen. (SJVFS 2014:16).

7 KAP. AVGIFTER FÖR OFFENTLIG
VATTENBRUKSANLÄGGNINGAR
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser
vattenbruksanläggningar finns i:
8
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1.
2.
3.
4.

lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.,
förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.,
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/20049, samt
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:4) om djurhälsokrav för djur
och produkter från vattenbruk. (SJVFS 2014:16).

Årlig grundavgift
2 § En företagare ska betala en årlig grundavgift för offentlig kontroll av de
vattenbruksanläggningar som företagaren ansvarar för. Om företagaren har
anläggningar i olika riskklasser ska företagaren betala den avgift som gäller för den
anläggning som tillhör den högsta riskklassen. En kompensationsodlare debiteras dock
alltid enligt riskklass 1.
Den årliga grundavgiften är följande:
Riskklass 1: 11 000 kronor
Riskklass 2: 4 500 kronor
Riskklass 3: 1 500 kronor
(SJVFS 2016:15).
3 § En företagare som enligt 2 § ska betala en årlig grundavgift och som trots begäran
inte kommer in med underlag för riskklassificeringen ska betala samma grundavgift
som under föregående kontrollår. (SJVFS 2016:15).
Offentlig kontroll
4 § Utöver den årliga grundavgiften ska en företagare betala en avgift för genomförd
offentlig kontroll av de anläggningar som företagaren ansvarar för. Avgiften beräknas
enligt följande:
Timavgift: 726 kronor per påbörjad timme.
Basavgift: 100 kronor per påbörjad timme.
Bilavgift: 130 kronor per påbörjad 40 kilometerssträcka.
Inställelseavgift: 298 kronor för de första 30 minuterna, därefter 100 kronor för varje
påbörjad 15-minuters period. (SJVFS 2016:15).
Extra offentlig kontroll
5 § En företagare som får en extra offentlig kontroll av de vattenbruksanläggningar
som denne ansvarar för ska, utöver avgift enligt 4 §, betala en administrativ avgift om
800 kronor. (SJVFS 2016:15).
Analyser
6 § För analys i samband med offentlig kontroll ska en företagare betala en avgift som
består av den faktiska kostnaden för analysen. (SJVFS 2014:16).

8 KAP. AVGIFTER FÖR OFFENTLIG KONTROLL AV KLÄCKERIOCH AVELSANLÄGGNINGAR
Grundläggande bestämmelser
1 § Bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av kläckeri- och avelsanläggningar
finns i:
9

EUT L165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R882).
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1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april
2004 om offentligkontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av
foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd10,
2. lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.,
3. förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m., samt
4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:58) om obligatorisk
hälsoövervakning av fjäderfä. (SJVFS 2016:15)
Årlig grundavgift
2 § En företagare ska betala en årlig grundavgift för offentlig kontroll av de kläckerioch avelsanläggningar som företagaren ansvarar för och som omfattas av den
offentliga hälsoövervakningen av fjäderfä. Grundavgiften är 2 800 kronor per
anläggning. (SJVFS 2016:15).
Offentlig kontroll
3 § Utöver den årliga grundavgiften ska en företagare betala en avgift för genomförd
offentlig kontroll av de kläckeri- och avelsanläggningar som företagaren ansvarar för.
Avgiften beräknas enligt bilaga 2. (SJVFS 2016:15).
Extra offentlig kontroll
4 § En företagare som får en extra offentlig kontroll av de kläckeri- och
avelsanläggningar som denne ansvarar för ska, utöver avgift enligt 3 §, betala en
administrativ avgift om 800 kronor. (SJVFS 2016:15).

9 KAP. AVGIFTER FÖR VETERINÄRA GRÄNSKONTROLLER AV
PRODUKTER OCH LEVANDE DJUR
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets veterinära gränskontroller
finns i:
1. Kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 av den 18 februari 2004 om
inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från
tredje land som förs in i gemenskapen,
2. 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
djurskydd,
3. Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om
veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens
gränskontrollstationer,
4. förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.,
5. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller
av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), och
Norge, samt
6. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller
av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU),
10
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Andorra, Färöarna och Norge och, vad avser fiskprodukter, Island. (SJVFS
2016:15).
Veterinär gränskontroll
2 § Kostnaden för en veterinär gränskontroll debiteras enligt bilaga 3. (SJVFS
2016:15).

----------Denna författning11 träder i kraft den 1 oktober 2017.

HARALD SVENSSON
Sophia Säberg
(Djurkontrollenheten)
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Bilaga 1
Avgifter vid kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker m.m. importerade från
tredjeland
Avgiften samordnas med växtskyddsavgift för de sändningar som innehåller produkter som
även ska erlägga växtskyddsavgift.12
Avgifter för sändningar som både omfattas av anmälningskrav för växtskyddskontroll och
kvalitetskontroll ska betalas med:
a) 0,09 kr per kg för varje tulldeklarerad sändning, dock lägst 1 200 kr för sändningar
som har en kontrollfrekvens som överstiger 50 %.
b) 0,06 kr per kg för varje tulldeklarerad sändning, dock lägst 1 000 kr, när
kontrollfrekvensen är 50 % eller lägre13.
Om inget annat anges är kontrollfrekvensen för växtskyddspliktiga varor 100 %. De undantag
som finns redovisas i Kommissionens förordning (EG) nr 1756/2004 av den 11 oktober 2014
om angivande av detaljerade villkor för det bevismaterial som krävs samt kriterier för slag och
nivåer för att minska växtskyddskontrollerna för vissa växter, växtprodukter eller andra
föremål som anges i bilaga V del B till rådets direktiv 2000/29/EG14.
För sändningar som enbart innehåller varor som ska anmälas för kvalitetskontroll betalas
kvalitetskontrollavgift med 0,05 kr per kg för varje tulldeklarerad sändning, dock lägst 800 kr.
För sändningar som enbart omfattas av växtskyddskontroll gäller bestämmelserna i 2 kap 4 §
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter.

KN-nr
0702

12

13
14

Varuslag
Tomater, färska
0703

Kepalök (vanlig lök), schalottenlök,
vitlök, purjolök och lök av andra
Allium-arter, färska

0704

Kål, färsk

0705

Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och
cikoriasallat (Cichorium spp.), färsk

0706

Morötter, rovor, rödbetor, haverrot
(salsifi), rotselleri, rädisor och liknande
rotfrukter, färska

0707

Gurkor, färska

Jämför särskilt beslut av Jordbruksverket, dnr 6.4.17-4827/16, www.jordbruksverket.se.
Samtliga reducerade frekvenser för produkter med krav på växtskyddskontroll finns redovisade på www.jordbruksverket.se.
EGT L 313, 12.10.2004, s. 2, (Celex 32004R1756).
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0708

Baljfrukter och baljväxtfrön, färska

0709

Andra grönsaker, färska, med undantag
av grönsaker enligt undernummer
0709 59, 0709 60 91, 0709 60 95,
0709 60 99, 0709 92 10, 0709 92 90,
0709 99 40 och 0709 99 60

0802

Andra nötter, färska, även skalade, med
undantag av nötter enligt undernummer
0802 11 10, 0802 12, 0802 22, 0802 32,
0802 70 00, 0802 51 00, 0802 52 00,
0802 61 00, 0802 62 00, 0802 80 00,
0802 90 10 0802 90 50, 0802 90 85.

ur 0803

Mjölbananer, färska

0804 20 10

Fikon, färska

0804 30 00

Ananas, färska

0804 40 00

Avokado, färska

0804 50 00

Guava, mango och mangostan, färska

0805

Citrusfrukter, färska

0806 10 10

Bordsdruvor, färska

0807

Meloner (inbegripet vattenmeloner) och
papayafrukter, färska

0808

Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska

0809

Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet
nektariner), plommon och slånbär,
färska

0810

Annan frukt och andra bär, färska

ur 0910 99
ur 1211 90 85

ur 1212

Timjan, färsk
Basilikört, citronmeliss, mynta,
origanum vulgare (oregano/vild
mejram), rosmarin, salvia, färsk
Johannesbröd, färska

(SJVFS 2016:15)
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Bilaga 2
Avgifter för offentlig kontroll av kläckeri- och avelsanläggningar
En företagare ska betala en avgift för genomförd kontroll för de anläggningar som
företagaren ansvarar för enligt nedan.
1. Timavgift
Vid förrättning som en officiell veterinär utför samt vid veterinärt arbete som utförs
på uppdrag av myndighet eller organisation debiteras med 675 kronor per timme.
Debitering sker för minst 30 minuter och därutöver per påbörjad 15-minuters period.
Debitering sker för all den tid som går åt för kontrollarbete samt för förberedande och
uppföljande administrativt arbete.
2. Inställelseavgift (tid för resa till och från förrättningen)
Inställelseavgift debiteras med en minimiavgift för de första 30 minuterna med 298
kronor och därefter 100 kronor för varje påbörjad 15-minutersperiod.
3. Obekväm arbetstid
Tillägg för obekväm arbetstid (jour) debiteras på timavgift och restidsavgift enligt
följande. Vilket påslag som debiteras avgörs utifrån den tid då huvuddelen av
förrättningen inkluderande resa utförs.
Dag
Vardagar

Tid kl.
06.00-08.00
17.00-20.00
20.00-06.00

Påslag
75 % (enkel jourtid)
75% (enkel jourtid)
100 % (kvalificerad jourtid)

Lör, sön- och helgdagar

06.00-20.00
20.00-06.00

75 % (enkel jourtid)
100 % (kvalificerad jourtid)

4. Bilavgift
En distriktsveterinär ska debitera bilavgift enligt 5 § Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2007:66) om avgifter vid förrättning utförd av distriktsveterinär.
En annan veterinär än en distriktsveterinär ska debitera bilavgift med 3,50 kronor per
kilometer. (SJVFS 2016:15).
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Bilaga 3
Avgifter för veterinära gränskontroller av produkter och levande djur
Avgiften för en veterinär gränskontroll tas ut enligt följande.
1. Timavgift
Vid förrättningar som en officiell veterinär utför och vid veterinärt arbete som utförs
på uppdrag av myndighet eller organisation debiteras 815 kronor per timme.
Debitering sker för minst 30 minuter och därutöver per påbörjad 15-minuters period.
Debitering sker för all den tid som går åt för kontrollarbete samt för förberedande och
uppföljande administrativt arbete.
2. Inställelseavgift (tid för resa till och från förrättningen)
Inställelseavgift debiteras med en minimiavgift för de första 30 minuterna med 298
kronor och därefter 100 kronor för varje påbörjad 15-minutersperiod.
3. Bilavgift
En distriktsveterinär ska debitera bilavgift enligt 5 § Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2007:66) om avgifter vid förrättning utförd av distriktsveterinär.
4. Obekväm arbetstid
Tillägg för obekväm arbetstid (jour) debiteras på timavgift och restidsavgift enligt
nedanstående. Vilket påslag som debiteras avgörs utifrån den tid då huvuddelen av
förrättningen, inkluderande resa, utförs.
Dag
Vardagar

Tid kl.
06.00-08.00
17.00-20.00
20.00-06.00

Påslag
75% (enkel jourtid)
75% (enkel jourtid)
100% (kvalificerad jourtid)

Lör-, sön- och helgdagar 06.00-20.00
20.00-06.00

75% (enkel jourtid)
100% (kvalificerad jourtid)

5. Akutavgift
För förrättningar som utförs på en vardag mellan kl. 8.00-17.00 och som anmälts efter
annonserad telefontid debiteras en akutavgift med 268 kronor för lantbrukets djur och
319 kronor för övriga djurslag.
6. Gränskontrollavgift
En särskild gränskontrollavgift debiteras med 450 kronor för varje sändning eller för
varje förrättning i de fall som anges nedan.
Vid förrättning där tiden för kontroll och efterarbete debiteras med mer än två timmar
debiteras extra gränskontrollavgift som beräknas med en halv gränskontrollavgift per
debiterad timme.
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Avgifter för foder och andra produkter av animaliskt ursprung:




Timavgift och eventuella andra kostnader samt gränskontrollavgift debiteras
enligt punkt 1-6.
Vid samlastningscontainrar (dvs. fler sändningar till samma importör i samma
container) debiteras gränskontrollavgift för hela förrättningen enligt punkt 6.
Den totala avgiften får inte understiga de belopp som framgår av tabellen
nedan. Om den totala kostnaden för importören understiger minimivärdet ska
gränskontrollavgiften ökas för att komma upp i minimivärdet.

Ton
< 17
18
19
20
21
22
23
24

Kr
1 536
1 626
1 716
1 806
1 895
1 986
2 075
2 165

Ton
25
26
27
28
29
30
31
32

Kr
2 254
2 345
2 434
2 524
2 613
2 704
2 793
2 883

Ton
33
34
35
36
37
38
39
40

Kr
2 973
3 063
3 152
3 242
3 332
3 422
3 511
3 602

Ton
41
42
43
44
45
46
> 46

Kr
3 691
3 781
3 870
3 961
4 050
4 140
4 190

Avgifter för import av levande djur:




14

Vid import av levande djur ska en förrättning göras per speditör och tillfälle.
För djur som inte går via speditör görs en förrättningen per importör och
tillfälle.
Timavgift och eventuella andra kostnader samt gränskontrollavgift debiteras
enligt punkt 1-6.
Debitering för restid, kontrollarbete samt förberedande och uppföljande
administrativt arbete får inte understiga 1 440 kronor per förrättning. (SJVFS
2017:20).

