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StatsrådetTill och chefen för Jordbruksdepartementet

Regeringen bemyndigade den februari13 1992 chefen för Jordbruks-
departementet tillkallaatt särskild utredare med uppdrag atten

förutsättningslösgöra vissa livsmedelshygieniskaöversynen av
frågor i samband småskaligamed den livsmedelsproduktionen.

Med stöd bemyndigandet förordnade departementschefen den 10av
april justitierådet1992 Fredrik Sterzel att särskild ut-vara
redare. Till sekreterare förordnades den 13 juli 1992 kammarrätts-
fiskalen Roger Petersson.

Utredningen har antagit Livsmedelshygienutredningen.namnet

Utredningen överlämnar härmed sitt betänkande Livsmedelshygien och
småskalig livsmedelsproduktion. Uppdraget därmed slutfört.är

Stockholm i december 1992

Fredrik Sterzel

Roger Petersson
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SAMMANFATTNING

Utredningens uppgift är enligt direktiven 1 kap. att göra förut-en
sättningslös översyn de livsmedelshygieniskaav bestämmelser kansom
ha betydelse för den småskaliga livsmedelsproduktionen och teknikut-
vecklingen pâ det området. I centrum står den målkonflikt riksda-som

jordbruksutskottgens har mellansett önskemålen att upprätthålla
stränga hygieniska krav för all produktion livsmedel ochav att ta
till de positiva effekternavara småskalig produktion.av Av särskild
vikt är frågan pastöriseringom mjölk, har debatteratsav som i riks-
dagen flera gånger under de åren.senaste

I betänkandet lämnas först 2 kap. ganska fyllig redogörelseen för
det livsmedelshygieniska regelverket, i livsmedelslagen, livsmedels-
förordningen och Statens livsmedelsverks föreskrifter och allmänna
rád; SLVFS. Tyngdpunkten i systemet ligger pâ den sistnämnda nivån,
medan lagen är vad brukar kallaman ramlag.en

Utredningen redogör också 3 kap. översiktligt förmera andra regler
har betydelse försom den småskaliga livsmedelsproduktionen. Det gäl-

ler bl.a. plan- och bygglagen och lagen handel med drycker.om

Särskild vikt har, förutsatts i direktiven,som lagts vid reglerna i
andra länder och i EG 4 kap . En kartläggning svärär att genomföra
pá kort tid såett speciellt omrâde; utredningen har varit helt
beroende det bistånd ståttav fâ.att Ensom rätt omfattande redogö-
relse lämnas dock trots ojämnheter, bedömtssom, fylla sitt syfte. Av
vikt framförär allt EGs direktiv, speciellt det på mjölkomrâdet som
kommit fram efter EES-avtalet torde fâ implementerasmen i Sverige.
Det har t.ex. inget kategoriskt krav pastörisering tillåterutan
försäljning opastöriserad mjölk,av andra, stränga krav uppfylls.om

Utredningen har haft omfattande kontakter och avlagt flera studiebe-
sök för fåatt insikter den småskaliga livsmedelsproduktionenom och
dess problem. Den redogör för detta och för synpunkter framförtssom
5 kap.. Vidare redovisas också enkät gjorts fören att låtasom
enskilda producenter föra fram sina synpunkter både i allmänhet och

de livsmedelshygieniska kraven i synnerhet.



statsmak-frånutgåttutredningenkap. har6övervägandenVid sina
riksdags-års1990och1989medsambandställningstaganden iternas

haftÄven denlivsmedelspolitik. omochlivsmedelskontrollbeslut om
detharuppdrag,begränsadesittförinomfrihet ramenstorrätt
komgrundtillvärderingar somallmännadelägganaturligt attsynts

sammanhangen.deuttryck itill

livsmedelshy-högvikten6.l att enavbörjantillbetyderDetta en
standardgodharViutgångspunkt. envaritharstandardgienisk en

attangelägetmeningutredningensenligtdetden ärochområde,detta
livsmedelskontrollenattblivitharutgångspunktEnbehålla. annan

inriktningenemellertid attKlart ärförsvagas.inteförbättras,bör
utred-demförhållanden än somandraheltärfrämstkontrollenav

riktigtdenärDetför.sigintresseraattanledninghaftharningen
ochfokusstår iriksdagsbeslutetenligtverksamhetenstorskaliga som

storkök. Dessaandraochrestaurangerfrämstområdetdetutanför
naturliga.mycketmeningutredningensenligtärprioriteringar

ovanlignågotärbefogenhetsfördelningenattnoterarUtredningen
äruppgifter ån somhar störrelivsmedelsverkområde. Statensdetta

med-ärDettacentralt-regionalt-lokalt. enorganisationivanligt en
huvudsakiinriktning accepterasochriksdagsbeslutårs1989veten av

iangelägnadetdockunderstrykerUtredningenutgångspunkt.ensom
decentralisering.tillmöjligheterallatillatt ta vara

frånregleringenlivsmedelshygieniskadenocksåtarUtredningen upp
omfattandeutomordentligtsigrörDet ensynpunkter. omallmännamera

medexperterframståendemycketÄvennormgivning.detaljrikoch
detattutredningen,förframhållitharområdetkunskaperingående

förmindreän enexpert,förmöjlighet ennågon ensfinnsknappast
varkeniakttagelse ärDennasystemet.behärskaattsmåföretagare,

förhållandenautanutredningen,uttalarförvånande,elleroriginell
attanledningnågonknappastfinnsområden. Detandralikartadeär

liggerbekymmerspecielltEttLivsmedelsverket.justkritik motrikta
ochEES-avtaletmestpåverkas avdemtillhörverket somattdock i

understrukit;självtverketharDettaEG.imedlemskapeventuelltett
fram.tagitsredanharkungörelsertjugotalett nya

situa-härdenmedmåste uppstatsmakterna seattUtredningen menar
ochsnårigtförutredanett



detaljreglerat område blir ännu samtidigt detvärre regleradesom
området utvidgas till följd EGs regler. Detta problemärav av gene-
rell de måstenatur, beaktas då överväger specialområde.ettmen man
Huvudsaken är inte lätta på detaljregleratt för småskalig livsme-
delsproduktion utan överhuvudtaget minskaatt detaljregleringen eller
åtminstone till den alltförinte ökar mycketatt EESoch EG.se genom

den småskaligaOm livsmedelsproduktionen utredningennoterar 6.2
att inställningpositiv har redovisats vid samtliga kontakter. Deten
gäller bl.a. de företrädare för forskning och utveckling utred-som
ningen har talat med. Utredningen har också själv fått starktett
intryck dessaatt verksamheter överlag förtjänar samhällets stödav
och uppmuntran. De värdefulla inte bara bidrag tillsittsyns genom

fylla syftenaatt årsmed 1990 livsmedelspolitiska beslut ocksåutan
deatt allmänt tillför landsbygdens näringsliv initiativ-genom mera

kraft och dynamik. Utredningen noterar detatt inte endaströr sig om
s.k. alternativ odling mycketutan bl.a. nischprodukterom mera, av
olika slag. Hygienstandarden och kvalitetsmedvetandet genomgåendeär
på hög nivå.

Utredningen har inte detsett sin uppgift att göra allmänsom en
utvärdering småskaligaden livsmedelsproduktionen. Flera andraav
utredningsuppdrag har berör olikagetts aspekter på Bl.a.ämnet.som
skall Livsmedelsverket redovisa förutsättningarna sådanför produk-
tion och hur ändringar livsmedelslagstiftningeni och dess tillämp-

påverkarning dessa förutsättningar. Sådana utredningar skall natur-
ligtvis dubbleras,inte utan uppgiften har blivit kompletteraatt
utredningsmaterialet rimligtett sätt.

utgångspunkterDessa leder målkonflikttill den jordbruksutskot-som
och utredningsdirektiventet pekar 6.3. Utredningen har kommit

fram till den bör nedatt tonas väsentligt, den mån allsi den kan
sägas existera. Producenterna liteni skala har överlag sittsom
kanske viktigaste konkurrensmedel, utanför den begränsade närmarkna-
den, de häller jämnatt och hög kvalitet sina produkter. Bris-en

hygienenter i kan leda till brister kvaliteteni drabbar justsom
dem särskilt hårt. Några önskemål de hygieniska skallatt kravenom
sänkas har de därför knappast. till utredningenDe inkomna enkåtsva-

visar klart någont.ex. det finnsatt inte nämnvärd opinion förren
generella lättnader.
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skalldethurheltkanske intemåletalltså omMan är menense om
reglerna ärallmänt attskala rättliteninås. Producenter anser

produktenfärdigadenbordeochinvecklade attonödigt meraseman
härheller ärInteproduktionsleden.olikadeenskildheter iän

Livsmedelskontrollenkonflikt.verklignågonfrågaemellertiddet om
småskaligadenområden änhelt andra pro-inriktas främstskall ju

sakhygienbestämmelserna ihelleregentligen inteDet ärduktionen.
uppbyggdadessa ärfråga attdetärSnararevänder sig emot. omman
praktiskaorsakardärförochskalaproduktion i stormed tanke

regler,endaDesmå företag.riktigttillämpasdesvårigheter när
Vadlivsmedelslokal.deenkätsvaren, ärklagar iofta omsom man

möjlig-ökadefrämstlättnader utanspecielladock intekrävs ärsom
dispensgivning.tillheter

ärgenerellt. Däremotminskasredan sagts,bör,Detaljregleringen som
småskaligsiktemedspeciell översynbakgrundenden angivnamot en

Livsme-arbetedetsidanmeningsfull vid somproduktion knappast av
uttalarUtredningenuppdrag.nyssnämndaenligtgenomfördelsverket
på denuppmärksamhetenriktatankenför att merasympatidock vissen

produktionsled. Detolikamindrenågotochproduktenfärdiga
bl.a.utvecklingstendenser,med allmännalinje somskulle ligga i

till produktansvarslagen.uttryck denikommer nya

regeltill-flexibelblir att garanteralägedagenshuvudsak i enEn
bördenochföreligga,börDispensrättfallen.enskildadelämpning i

tillsynsansvaret.harmyndighethanteras somsammaav

pastöriseringsfrâganharmålkonfliktendiskuteradedensidanVid av
detuppståttharDebatt6.4.huvuduppgift genomutredningensvarit

går inden intebetonar attUtredningenDörrödsfallet.bekanta
frågor.generellaendastfallet utandetenskildheter i resonerar om

vilkaklargöra,attviktigtsakfrågan detärdiskussionFöre aven
ställsegentligenpastöriseringskravetlättnader i somönskemål om 2imed vissharUtredningensker.det enutsträckningvilkenoch i - ipåfallandenoteratDörrödsdebatten enbakgrundförvåning mot av -
arbe-underpastöriseringsfrâgankontakter iochaktivitetbrist

sig.hörtöverhuvudtagetnågonhar avslutskedetigång. Försttets
ettiendastenstaka aviendastfrågan svar,enkäten togsVid upp
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dem med direktett krav lättnad reglerna.i Vid studiebesök ochom
andra kontakter har inte heller några sådana krav förts fram.

Utredningen konstaterar detatt rör sig praktisktett sett mycketom
begränsat problem fått för stora proportioner i Dörrödsärendet.som
Eftersom ingen har begärt annat dispens,än kunde det ligga tillnära
hands diskuteraatt frågan dispensfråga. EGs förutnämndasom en ren
direktiv motiverar dock ytterligare överväganden.

Utredningen går påinte in sakdiskussion pastöriseringsk-en egen om
eftersomravet, den saknar expertis och därför inte kanegen argumen-

tera deemot denexperter har talat med och naturligt stöttsom, nog,
gällande ordning. Med utredningens vikten hög standardsyn av en
stämmer också bäst överens att inte föreslå någon uppluckring kra-av

sådant.vet Som sakskälett försom ståndpunkt måsteen annan man
dock uppfatta saknaden ett motsvarande krav inom EG.av

Huvudfrâgorna dagi enligtär utredningens bedömning dispensfrågorgm
endast skall få prövas centralt och bör tillämpa pastöri-gm man
seringskravet så rigoröst, dispenseratt vägras även det fåtali fall

kan bli aktuella. Utredningensom att ingenting kommit frammenar som
kan motivera, de kommunalaatt nämnderna inte betros att pröva dis-
pensfrågor vanligi ordning. Den andra frågan besvarar utredningen
så, detatt i fallvart inte finns sakliga skäl för att uppställa
strängare krav enligtän EGs direktiv. Utredningen anför vissa syn-
punkter på dispensbeslut, bl.a. kvantitativa begränsningar.om

Om löser den akuta fråganman ändrad dispensrätt enligtgenom en
angivna linjer, återstår principfrågan hur skall ställa tillsigman
pastöriseringskravet med hänsyn till EGs direktiv. Den frågan
aktualiserar bedömningar precis slag många andra sek-av samma som
torsfrågor i samband med EESoch EG. lär fåDen sättas in i ett
större sammanhangoch lösas med anläggande principiellaav samma
synsätt tillämpas andra sektorsfrâgor.som

Utredningen har uppfattat statsmakternas allmänna attityd så, att
EGs regler godtas det finnsinte mycket starka sakskäl dem.om emot
Det förefaller svårt att hävda, att det skulle innebära oacceptabla
risker att godta reglerna Ådetta omrâde. andra sidan det ocksåär
svårt förstå,att att nationell svensk regel, med dispensord-en en
ning i sak direktivet,mot skulleinte kunnasom försvaras.svarar
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vil-mjölkproducenter iflestadeintrycketfått attharUtredningen
bådepastöriseringfortsattfinna varahelst kommerattfallket som

billigast.ochenklast

redantill inteattutredningenlettharslagöverväganden dettaav
medharmoniseraspastöriseringsreglernasvenskadeförorda, attnu

slutligt antagna.blivitdessaså snartEGs

konsekven-vilkahuvudfrågan6.5 ärslaktsmåskaliggällerdetNär
det inteköttbesiktningsbyråerna, därkommunaladeblir attavserna

1993.halvårsskiftetvidavskaffaslevandedjursbesiktning,krävs
likformigocheffektivuppnåvillreformen attför ärSkälet enman

skallinteförändringenAvsikten är attlandet.helaköttkontroll i
åtuppdragitsharDetslakterier.mindreutvecklingenpåverka av

förutsätt-förenklamöjligheterna attLivsmedelsverket övervägaatt
slakeriverksamhet.småskaligförningarna

och harfrågadennaframställningar inågramottagitharUtredningen
förochanförtsharsynpunkterde somintryckvisst somtagit ett av
Medarbetet.underkontakterolikavidframockså har kommitövrigt

vil-deklareradetill denochreglernadeskälen förtillhänsyn nya
underlätta utredningenharslakteriermindrevidverksamhetenjan att

från denavvikelsernaönskadedetillstyrkabörafunnit sig intedock
ordningen.nya

6.6övrigtverksamhet ismåskaligfrågornågraberörsSlutligen om
EUtredningen6.8.författningsfrågorochkostnadsfrågor 6.7samt

området 1detaljregleringenfunnit attsammanfattningsvisalltsåhar
Edenförspecielltbör görasvadgenerellt attbegränsas sombör men
QLivsmedelsverkets översynvid sidanproduktionensmåskaliga av --
Ilig-Detdispensrätt.lokalfungeradevälgaranteraattfrämst är en
3kostnadsaspekternabedömer somutredningenattsakens naturiger

författningsänd-tillförslagframheller läggeroch inteförsumbara ,
alltframfördetframhålls atthänseendetsistnämndadetIringar.

självt över.verketvilkaföreskrifter, serLivsmedelsverketsgäller
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Arbetsgruppen och SamhälleALA-gruppen Lantbruk
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1. INLEDNING

Utredningsuppdraget1.1

I motion årsvid 199091 riksmöte J0502 Mona Sainttog Cyr men
pastöriseringstvånget och hemställde reglernaöversynupp om en av

harmonimedi syfte modernisera dem iatt kunskap och teknik.ny

Jordbruksutskottet JoU4 erinrade i sitt betänkande inledningsvis
års1990 livsmedelspolitiska beslut prop. 198990146, JoU25,om

innebar den gamlaatt prisregleringen inom jordbruket skullesom
avvecklas. Riksdagen då,uttalade viktigtatt ett motiv för avreg-
leringen åstadkommaattär bättre fungerande marknad där signa-en
ler konsumenternas önskemål når fram till producenterna. Detom
framhölls också bl.a. småskaligaden livsmedelsförädlingenatt spe-
lar viktig roll för dynamiken och konkurrensen lokala mark-en
nader. Konsumenterna skall goda möjligheter välja mellanattges
livsmedel olika slag, där skillnader kan smak,av avse ursprung,
produktionssätt eller förädlingsgrad osv.

Jordbruksutskottet hänvisade till vad anförts iäven sambandsom
med års1989 beslut förstärkt livsmedelskontroll uttaladesamtom

detatt angelägetär att livsmedelshygieniskastränga krav upprätt-
hålls för all produktion livsmedel. Det samtidigt viktigtär attav
de positiva effekterna småskaligaden livsmedelsproduktionenav
verkligen kan tillvaratas. Enligt utskottets mening föreligger här

målkonflikt bör undersökas Utskottet förordadenärmare.en som
därför förutsättningslös bestämmelsernaöversyn pastörise-en av om
ring mjölk och andra livsmedelshygieniska bestämmelser. Dettaav
kan enligt ocksåutskottet ha småskaligabetydelse för livsme-den
delsproduktionen och teknikutvecklingen området.

Riksdagen beslöt i enlighet med utskottets hemställan.



departements-uttalar199221dir.utredningentilldirektivenI
med denna.syftetchefen om

för-attinnebärjordbrukspolitikenreformeringBeslutet avenom harlivsmedelsindustrinochjordbruksnäringenförutsättningarna tidi-gradhögre äniönskemål kommer nuKonsumenternasförändrats. stärkaattFörinriktning.livsmedelsproduktionensstyraattgare tillalternativmåstelivsmedelskedjanilönsamhetocheffektivitet distribu-ochproduktionsstrukturproduktionsinriktning,nuvarande förädlingsmåskaligochproduktionSmåskaligutvecklas.tionssystem under-därförmåsteochalternativviktigasammanhangi dettaär också storhakanproduktionsådan enEnmöjligt.där det ärlättas förädlingenochproduktionenattbetydelseregionalpolitisk genom förunderlagetstärkaocharbetstillfällenantaletökakanlokalt Vidare ärtransportfirmor.ochbutikerverksamhet, t.ex.annan konsumenternaför attviktigförädlingochproduktionsmåskalig jproduceratsharlivsmedelmellanvälja somerbjudas attskall kunna finnasskalllivsmedelproduceradelokaltoch för attolika sätt viktigtdockdetframhåller ärJordbruksutskottettillgå. Somatt iFramstegtillgodoses.livsmedelshygienkravsamhälletsatt djurhälsaochkylmöjligheter,förbättradeutveckling, t.ex.teknisk livsmedelsproduktionenställskravvissatill attbidra somkan
motiverade.likalängre ärinte

följande.departementschefenanförutredningsuppdragetOm

deförutsättningslös översyn avbör görautredarensärskilde enDen denförbetydelsehakanbestämmelserlivsmedelshygieniska som teknikutvecklingenförochlivsmedelsproduktionensmåskaliga pastöriseringbestämmelsernaområde omsådant ärområde. Ettdetta Vgbör,Utredarenförsäljning.lokalvidmjölkprodukterochmjölkav sådanalämnakrav,livsmedelshygieniskanödvändiga ,beaktandemed av ut-underlättakanbestämmelsernai somförändringartillförslag
produktion.småskaligvecklingen av

beakta EGsochklarläggaattockså viktenframhåller avDirektiven
området.regler

Utredningsarbetet 51.2

anpassatharochförfogandesitttilltidkorthaftharUtredningen J2kontakter.antalstorthaft ettsålundaharDendärefter.arbetet

ska-mindreilivsmedelsproduktionhuruppfattningfåatt omFör en
med stats-kontakterhaftbl.a.utredningenharSverigeiutla ser

vidALA-gruppenGöransson,och GertBergstenHanskonsulenterna
frågor. Ut-sådanamedarbetarLantbruksuniversitet, somSveriges

EdafosOhlsson,Thordhjälphaft agronomenavhar ävenredningen



samverkar med Vidare utredningen besöktAB, ALA-gruppen. harsom
antal livsmedelsproducenter i södra Sverige enkätsamtett genom en

småskaligaomkring tillfällegivit 400 livsmedelsproducenter att
föra fram sina har antal intresseradesynpunkter. Dessutom ett per-

tillinitiativ sig utredningen med synpunktereget väntsoner
önskemål.och

Utredningen har härutöver bl.a. varit i kontakt med professorn Ma-
rie-Louise Danielsson-Tham, institutionen för livsmedelshygien, och
professorn tilli-Bruno Nilsson, institutionen för lantbruksteknik,
ka dekanus bådavid lantbruksvetenskapliga fakulteten, vid Sveriges
lantbruksuniversitet i Uppsala, chefsjuristen Per-Erik Nistér,
Livsmedelsverket, tekn. dr Ingegerd Sjöholm, avdelningen för livs-
medelsteknik, Kemicentrum, Lunds universitet, förvaltningscheferna
Bo Selmer och Ulf Björkman, miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna i
Lunds och Kungsörs kommuner, länsveterinären i Malmöhus län, Lars
Lund, företrädaresamt för Kommunförbundet, Svenska Mejeriernas
Riksförening, Lantbrukarnas länsförbund i Norrbottens län, Jord-
bruksverket och länsstyrelsernas lantbruksenheter.

Vidare har utredningen haft flertal kontakter med Inga och Svenett
R. Pettersson, producerar och distribuerar opastöriserad mjölk,som
den s.k. Dörrödsmjölken.

När det gäller utländska förhållanden har utredningen inhämtat upp-
lysningar från de nordiska ländernas jordbruksdepartement och
lantbruksråden vid Sveriges ambassader i Bonn och SverigesRomsamt
delegation vid de europeiska gemenskaperna i Bryssel.





DENSVENSKALIVSHEDELSLAGSTIFTNINGEN2.

Inledning2.1

livsmedelsområdet återfinnsDe grundläggande reglerna i livsme-
delslagen 1971511; omtryckt i SFS 1989461; därefter ändrad genom
SFS 1991357 och Till lagen1687. ansluter livsmedelsförordningen
1971807; omtryckt i SFS 1990310; därefter ändrad SFS 1991genom
172 och 1613 ochsamt 1992474 930. Hed stöd bemyndiganden iav,

3 livsmedelslagen och livsmedelsförordningen har Livsmedelsverket be-

i slutat flertal kungörelser råd.ett med föreskrifter och allmänna
§ Allmänna tillämpningsföreskrifter råd återfinnsoch allmänna i kun-
å görelsen därom SLVFS 19848; omtryckt i SLVFS därefter198411;

ändrad SLVFS 198521 och 23, 198717, 19889, och 32,19893genom
199012, 19918 och 22 19927. Förteckning gällande för-samt över
fattningar och allmänna råd inom Livsmedelsverketsm.m. ansvarsom-
råde den september återfinns1 1992 i SLVFS 199212.

I livsmedelslagen med livsmedel dryckesvara, njut-matvara,avses
ningsmedel eller avsedd förtäras männi-attärannan vara som av
skor, med undantag vilken läkemedelsförordningen 1962av vara
701 tillämplig. Beträffandeär den innebörden begreppetnärmare av
livsmedel kan förarbetena till livsmedelslagen prop. 197161av
utläsas bl.a. följande ff..s. 181

Att skall avsedda innebär regelförtärasatt attvarorna vara som
råvaror råva-faller måsteutanför begreppet livsmedel. I allmänhet

eller innanbearbetats eller förberettsett annat hasättran
den blir livsmedel. eftersomDetta gäller dock inte vegetabilier,
sådana ofta avsedda förtäras obearbetat Den kvar-att i skick.är
stående åtgärden skall i princip endast den beredning be-somvara
står i livsmedlet lagas till färdigatt mat.



detallmänhet ärI ange-undantag.vissahuvudprincipen görsFrån
så tidigt sta-livsmedel ettblir att somanseläget att varan

påkal-livsmedelshygienisktdet ärberedningsprocedureni somdium
lat.

kvarnan-tillkommithardenlivsmedel närbetraktasSpannmål som
livsmedelshygieniskakvarngill. Debedömtsdärochläggningen vara
emellertidfårstadium anpassastidigadettaställskrav som

be-undergå vidareochtvättasskallspannmålen rensas,till att
vegetabi-andraFörkonsumtion.förfärdigblirdeninnanhandling

köttprodu-deattgällerköttBeträffandemotsvarande.gällerlier
slakte-tillkommerdelivsmedel närbetraktasdjurencerande som

livs-Fiskveterinärbesiktning. somansesdå underkastasochriet
anslutningitill havsutebearbetasochdenredanmedel när rensas

spannmålfrågaigällervadmed omkonsekvensfångsten. I somtill
mjölktillämpligalivsmedelföreskrifternablirkött omoch

mejeri.tillkommitdå hardenförst

frånavstegmotiveratskällivsmedelshygieniskaharfallvissaI
behövasålundakanlivsmedelFöreskrifterhuvudprincipen. om

Detberedningsprocedur.skedetidigare varasi ett enavtillämpas
säljsandraellervegetabilier varormjölk,kött,bl.a.gäller när

konsument.tilldirektproducenten enöverlämnaseller av

livsmedelslagstiftningen an-förgrundernaallmännadeBeträffande
Lagstift-ff..178följande s.huvudsaki197161ifördes prop.
skadligamotkonsumenternaskyddatill attsyftanärmastbörningen

hy-Delivsmedel.otjänligahälsosynpunktfrånsättannateller
utvecklingensnabbamed dentaktimåste skärpaskravengieniska

inköpkostnader avde stora somtillhänsynlivsmedelsområdet. Med
kra-skärpanödvändigt attdetmänniskorna ärförmedförlivsmedel
medhandelniOredlighetkonsumentupplysning.sakligbl.a.ven

till-ochutformasbörLagstiftningenmotverkas.skalllivsmedel
intebörDenkonkurrensbegränsande.verkarintedenså attlämpas
ochkvalitets-från närings-,får ettkonsumenternafå hindra att

möjligt.livsmedelsortiment somrikhaltigtsåprissynpunkter



Livsmedels2.2 beskaffenhet

Allmänt2.2.1

fårI 5 livsmedelslagen saluhålls§ livsmedel inte haattsägs som
sådan ellersammansättning beskaffenhet i övrigt, det kanatt antas

skadligt förtära, smittförande eller tillatt otjänligtvara annars
människoföda. I lagens 6 § finns bestämmelser livsmedelstillsat-om

ioch 7 § livsmedelsstandard.ser om

livsmedelsförordningenI 2-6 §5 finns ytterligare bestämmelser om
livsmedels beskaffenhet. Däri bl.a. följande. Livsmedelsverketsägs

fråga godkännande livsmedelstillsats. Sådantprövar godkän-om av
fårnande meddelas endast tillsatsen värde för konsument-ärom av

eller särskilda skäl behövs för livsmedlets hantering.erna av
Livsmedelsverket föreskriver livsmedelsstandard.

I 2 kap. Livsmedelsverkets kungörelse SLVFS 19848 med allmänna
tillämpningsföreskrifter rådoch allmänna tillämpningskungörelsen
finns hänvisningar till verkets kungörelser livsmedelsstandard,om
livsmedelstillsatser, berikningsmedel och högsta halter främman-av
de ämnen.

Livsmedelsverket har meddelat kungörelse SLVFS 19917 med före-
skrifter livsmedelstillsatser tillsatskungörelsen. Kungörelsenom
behandlar sådana tillsatser enligt livsmedelslagen, inte1 § 2som,

attär berikningsmedel. Föreskrifterna gäller inte föranse som
används vid beredningämnen kungörelsen godkännsvatten. 1som av

de livsmedelstillsatser finns i till denna fogadupptagnasom en
tillsatslista, för användas det och under de villkoratt sätt

i listan.som anges

Livsmedelsverket ocksåhar meddelat kungörelse medSLVFS 19831
föreskrifter främmande livsmedel. högsta halterna föri Deämnenom
främmande i eller livsmedel bilaga till kun-i 1-5ämnen anges

Såvittgörelsen. de i bilagafrämmande 5ämnenavser angessom
halternabl.a. aflatoxin, histamin och gäller däravtenn att, om



därvarupartidetochlivsmedletangivna,bilagenideöverstiger
5 §enligtmänniskofödatillotjänligtskallingårdet somanses

livsmedelslagen.

med19832SLVFSkungörelsebeslutatLivsmedelsverketharVidare
berikningskungörel-livsmedelberikningsmedel iföreskrifter om

till kun-och 21framgår bilagaberikningsmedelGodkända avsen.
berikningsmedelsådanalivsmedelfå tillföragörelsen. För att

särskiltansökan,eftertillstånd eller,generelltantingenfordras
degällertillståndGenerellt varorLivsmedelsverket.tillstånd av

kun-tillbilaga 3framgårberikningsmedel avhalteroch somav 1koksalt Lochvetemjölmatolja,berikningbl.a.görelsen avser av
natriumjodid.ochriboflavinretinylpalmitat,med

cMjölk 52.2.2 lzXs
före-med19847SLVFSkungörelseLivsmedelsverkets§§I 1-6
finnsmjölkkungörelsenmjölkrådallmännaoch m.m.skrifter om

Därlivsmedelslagen.7 §enligtlivsmedelsstandardbestämmelser om
obehandladbådemjölkmed begreppenvadbl.a.definieras avsessom

för-sammansättningså dessattbehandlatsmjölkochmjölk som
standardiseratsfetthaltdessattobetydligt utöverendaständrats

olja itypenhuvudsakligenfettemulsion, avflytandegrädde enoch
samtfrån mjölk angessepareringerhållitsvatten, genomsom

denöverstigandemjölk intestandardiseradförfetthaltertillåtna
fetthaltgräddeoch förfetthalt ennaturligamjölkensobehandlade

gram.100lägst 12 pergramav

livs-saluhållasfårinte sommjölkatt§kungörelsens 8 sägsI
denmedel, om

utseende,avvikandenormalafrån dethar ett-
ellerbismakkraftighar- någonhaantaskanskäligenellerharvilketfrån djur,kommer- vil-ellermänniskofödatillotjänligmjölkenkan görasjukdom som

mjölkenövergå iattläkemedelmed genombehandlats somharket -
tillotjänligmjölkensätt görakan antasannateller -

människoföda.



2.2.3 Kött

Livsmedelsverket har utfärdat kungörelse SLVFS med före-198613
skrifter köttvaror köttkungörelsen kungörelse SLVFSsamtom

allmänna råd198614 med för tillämpningen köttkungörelsen. Iav
l-18 §§ köttkungörelsen finns bestämmelser livsmedelsstandard.om
Allmänt Köttråvaraföreskrivs bl.a. följande. varje tillhävdär av

sådanlivsmedel bruklig undergåttdel varmblodigt djur inteav som
Köttråvarornaberedning. indelas i kött, fläsk, styckningsdetalj,

och köttbiprodukt. Köttprodukt helt eller delvisärorgan vara som
köttråvara.beretts Specifika regler livsmedelsstandard finnsav om

bl.a. rörande skinka, köttfärs, hamburgare, bacon m.m.

Ägg2.2.4

I 1 och 2 Livsmedelsverkets kungörelse med före-SLV 19732
skrifter allmänna rådoch och äggprodukter äggkungörelsenäggom
finns bestämmelser livsmedelsstandard området. Bl.a.om anges
att med från tamhöns eller tillägg livsmedelägg brukligtavses

från fågelart. äggproduktägg Med flytande, fryst, tor-annan avses
kad eller hållbarhetsbehandladannat sätt icke koagulerad ägg-
gula, elleräggvita helt skalutan heläggsmassa eller bland-ägg
ning därav.

kungörelsensI får4 § eller äggprodukt inte saluhål-sägs att ägg
las livsmedel, frånkommer djuräggensom om som

eller med skäl kanär misstänkas angripna sjukdom,vara somav-
kan livsmedlet otjänligt tillantas människoföda, ellergöra

övergåtillförts läkemedel eller i livs-annat ämne attsom genom-
medlet eller annat kan detta otjänligtsätt tillantas göra
människoföda.

ÄggVidare följande. eller inlagdavarit isägs ruvatssom
fårkläckningsmaskin inte livsmedel vidanvändas eller bered-som

Äggning livsmedel. med knäckta eller skadade skalannat sättav
får saluhållaseller med skal allmänheten.smutsiga inte till I

finns bestämmelser skalets gulans beskaf-4 § form, och vitansa om
fenhet bestämmelser dockDessa gäller inte äggm.m. som en



bruk.enskiltförkonsumenttillsaluhåller direktäggproducent en
träder ioch b §§4kvalitetsfel ägg.för afinnsb §I 4 normer

1993.januari1denkraft

2.2.5 Qåt

Livsmedels-§§1-7ifinnslivsmedelsstandardBestämmelser m.m.om
margarin-föreskrifter ost,med197223SLV omkungörelseverkets

Medföljande.bl.a.Däriostkungörelsen. angesochost mesvara i
atterhållitsproduktmognad genomellerfärskförstås somost en

behand-motsvarandeellerkoaguleringefteravskilts annanvassle
ellerskummjölkgrädde,såsommjölkprodukt,ellermjölkling av
ellermesostMeddärav.blandning mesvaraellerkärnmjölk, enav

indunstningerhållits avproduktförstås genommessmör somen
eller utanmedgetmjölk,ellernötkreaturs-framställdvassle, av

mjölksocker.sockerart änochmjölkbeståndsdelar annantillsats av
inte100vatten om60 vara,innehålla högst gramfår pergramOst

annat.medgerLivsmedelsverket

grönsakerSpannmål och2.2.6 m.m.

spannmåls- och198214SLVFSkungörelse omLivsmedelsverketsI
livs-bestämmelserfinnsspannmålskungörelsen ombageriprodukter

Medföljande.framgår bl.a.1-8 §§,imedelsstandard varavm.m.
ris,havre,råg, korn,vete,frukternaförstås despannmål avmogna

bovete.spannmål hänförs ävenTillhirs.ochmajs

ochföreskriftermed19916SLVFSkungörelseLivsmedelsverkets åI Vbestämmelserfinnspotatiskungörelsenmatpotatisrådallmänna om
matpotatismedframgår attDärav§5.i 1-3livsmedelsstandardom

ochsättannatberetts somellerskalatsintepotatis somavses
sådan matpo-färskpotatismedlivsmedel,användasavsedd att somär Emedsamtskördatsår dendetoktoberden 1saluhålls företatis som

bilaga 1Ibakas.avsedd attärmatpotatissådanbakpotatis som
matpotatis.kvalitetsbestämning avförkravfinnskungörelsentill

rekom-beslutatvidareharNaturvårdsverketochLivsmedelsverket
trafi-starktintillgrönsakerodlar m.m.till demmendationer som

3.M1979kerade vägar nr



2.3 Hantering livsmedelav

Allmänt2.3.1

livsmedelslagen dels delshantering livsmedel i slakt,Med avsesav
förvaring, förpackning,framställning, beredning, behandling, om-

ocksålivsmedel, delsförpackning, eller uppläggningtransport av
saluhâllande, eller överlämnandeförsäljning, servering annat av
livsmedel för förtäring.

livsmedellivsmedelslagen regleras hantering i 8-12 §§.I av m.m.
hanteringDäri stadgas bl.a. följande. Vid livsmedel skall för-av

såfaras fara för livsmedlet ellerinte uppkommer förorenasatt att
blir otjänligt hindra menlig inverkantill människoföda. För att
livsmedel kan regeringen bestämmerregeringen eller myndighet som
meddela föreskrifter eller utrustninganvändning ämneom av vara,
vid hantering ellerlivsmedel och förvaring ut-ämneav om av vara,

frånrustning tillsammans livsmedel. hälso- ellermed Omdet behövs
näringssynpunkt eller för tillgodose konsumentintresset,attannars
får regeringen eller myndighet regeringen förbjudabestämmersom
eller föreskriva livsmedel.villkor för hantering visst slag avav

hantering livsmedel eller ställe iOm utomhus annat änav annars
livsmedelslokal myndighetmeddelas bestämmelser regeringen ellerav

regeringen bestämmer.som

återfinnsLivsmedelsförordningens regler i §5.hantering 7-20om
innehåll. fårReglerna har bl.a. följande Livsmedel inte förvaras

såtillsammans eller utrustning det därigenommed attämnevara,
påverkan. tjänligtför menlig Endastutsätts vatten är somsom

bakteriologiska eller hygien-dricksvatten eller motsvarandeär av
får kylning elleriska beskaffenhet användas vid rengöring, annan

Livsmedelsverkethantering livsmedel, inte medger Det-annat.av om
gäller vid rengöring och skötsel utrustning somsamma annan av

ellerlivsmedelshantering eller livsmedelslokalanvänds vid an-av
där livsmedel hanteras.nat utrymme



ellerförpackningiinneslutetlivsmedelskallVid transport vara
frånpåkallatdetOm ärinverkan.menligskyddat motsättannat

slagvisstattförbjuda avLivsmedelsverketkanhâlsosynpunkt
vidanvändstransportmedelellerutrustningförpackningsmaterial,

tillståndsärskiltfår inte utanLivsmedellivsmedel.hantering av
livsmedelslokal. Det-iställe änannatyrkesmässigt enhanteras

allmänheten,tilllivsmedelsaluhâllandefrågagäller i avomsamma
livsmedelhanteringVidyrkesmässigt. avskerintedettaäven om

särskildadenskall iakttaslivsmedelslokal om-iställeannat än
livsmedlet ut-attförebyggaför attkrävsvarsamhet,och somsorg

påverkan.menligförsätts c
s

i 3 Ihanteringbestämmelser m.m.finnstillâmpningskungörelsen omI
ii kap.livsmedelslokal 4iställe änannathanteringochkap. om

kap.enligt 1varmedkylvaraFörvaringföljande. iBl.a. avsägs -
för-attberoendehållbarhet ärsin avförlivsmedel6 § sommenas

skeskalldjupfrystinte är+8°Ckyla högsti sommen -varas
Som+8°C.överstigerintetemperaturlivsmedletssådant attsätt

färsk-mjölkprodukt,flytandeochmjölkbl.a.kylvara annananses
såskall förvarasKöttfärsäggprodukt.flytandeochköttvaraost,

+4°C.överstigerintetemperaturdessatt

livsmedeloförpackadefår sa-livsmedelsbutikikundutrymmeI
bärfärskafrukt,frågadå detsjälvbetjäning är omluhållas genom
ochpotatis,rotfrukter, svampvegetabilier,torkadegrönsaker,och

konfektyrer,ochhård skorpa ommedmatbrödgällerDetsammaägg.
varifrånanordningellerbehållarefrån annansaluhållandet sker

ochredskapeller annat sa-omtång, skopamedskall tasvarorna
menligt.påverkasinteattsådant sättsker varornaluhållandet

bestämmelser.följandeockså bl.a.övrigtinnehåller iKapitlet

livsme-ianvändsutrustningoch somkärlredskap, annanMaskin,
beskaffenhetsådanochrengörbarlätt avskalldelshantering vara

fårhanteringenVidförhindras.livsmedelpåverkanmenligatt
skad-ikadmiumellerblykanmaterialanvändas avgeinte sombl.a.

mängder.liga

livsmedellokal däriförvarasfår intesagtsUtrustning nysssom
lokalen.medförbindelsedirektstår 1eller i utrymmehanteras som



Livsmedelsverket har rådbeslutat allmänna förvaring och trans-om
kylvarorport SLVFS 19824. erinras bl.a.Däri skyl-av m.m. om

digheten enligt 14 livsmedelsförordningen§ för den yrkes-som
mässigt hanterar livsmedel följa förvaringsanvisning förpac-att
kade livsmedel, såvälvarigenom alla hanteringsled i distribution-

detaljhandelni blir sådanskyldiga iaktta förvaringsan-attsom -
visning lägre temperatur vad följer och kap.än 3 5om som av
tillämpningskungörelsen.

Livsmedelsverket har vidare beslutat kungörelse SLVFS 198930 med,S föreskrifter rådoch allmänna dricksvatten vattenkungörelsen.om

s innehållerDen regler hantering och kontroll dricksvatten,om av
syftar till konsumenterna fåratt dricksvattenett god kva-som av

litet. I kungörelsen med dricksvatten vatten är avsettavses som
förtärasatt människor eller användas vid produktion ellerattav

hantering livsmedel råvattenoch med vattenannan är avsettav som
någonefteratt form beredning användas dricksvatten.av som

1
§ Som grundläggandeett krav dricksvatten gäller enligt vattenkun-

görelsen sådant frånatt allmän sådanvatten anläggning; som avses-I i lagen 1970244 allmänna avloppsanläggningarvatten- ochom -
eller förordnandeanläggning sådan utan att allmän,som, vara-
ställts under särskild tillsyn enligt 17 § vattenkungörelsen -
skall tjänligt nårdet konsumenterna.närvara

I övrigt finns i râvatten,vattenkungörelsen bestämmelser vat-om
tenverk här gäller livsmedelslagens bestämmelser livsmedelslo-om-
kal beredning dricksvatten, distributionsanläggning, tillsynav-,
och undantag. I sistnämnda hänseende föreskrivs Livsmedels-att

frånverket kan medge dispens bestämmelserna kungörelsen.i

Mjölk2.3.2

All innehållerobehandlad mjölk frånbakterier. Dessa kommer den
mångamiljön, bakteriearter frånyttre härstammar djurens tarm-men;

] kanal.



mjölkmedspridasskullefruktademesttidigaresjukdomarDe man
sjukdombrucellos, Bangs menundulantfeberochtuberkulosvar
förstaDetyfoid.och reg-polioscharlakansfeber,halsfluss,även

1937.Sverigeiinfördeskonsumtionsmjölkpastöriseringlerna avom
smittadenötkreaturslaktadelandets30 %tidpunktdennaVid avvar

fleraharHärefterhela 60 %.ländjurtätavissatuberkulos iav -
detdagI ärlandet.iprincip utrotatsisjukdomarnanämndadeav

bakteriersjukdomsalstrande an-somandraförekomstenställeti av
Exempelmjölken.pastöriseringkrav avfortsattmotiverases

Campylo-enterocolitica,Yersiniatyphimurium,Salmonellahärpå är
monocytogenes.Listeriaochbacter

då1900-taletdelenfrånbeskrivna avfall senareflerafinnsDet
druc-deattansettshärtillorsaken varaochinsjuknatkonsumenter

1991för2supplementiexempel nämnsmjölk. Somopastöriseradkit
England ochidetVår Föda, atttidskriftLivsmedelsverketstill

iochSalmonellautbrott60förekom1969-1976årenunderWales
med 2 400Salmonellautbrott29registrerades1970-1979Skottland

Campy-14WalesochEnglandinoteradesoch 1980Mellan 1978sjuka.
SverigeIskolbarn.5002sjuka,500med 3lobacterutbrott varav
Salmo-ett1990smittade,med 40Salmonellautbrottförekom 1979 ett

insjuknadeelvamedCampylobacterutbrott1991 ettochnellautbrott
Sverigesfrånuppgiftenligtsjukdomsutbrottetsistnämndadet

1992.decemberilantbruksuniversitet

någradraskallinteattutredningenförframhållits manharDet
såfallen ärsvenskarapporteradedeattlångtgående slutsatser av

skill-tillpastöriserad,säljs ärmjölkall numerafå. Nästan som
åtmins-därSkottlandochWalesEngland,iförhållandenafrånnad

opastöriserad.mjölken3,5 % vartidigaretone avca

mjölk-huvudsakligenSverigeii dagdricksmjölkopastöriserad
demotimmunitetvisshardärborgårdar. De enproducerande som

imatförgiftningsutbrottSmåmjölken.ifinnsmikroorganismer som
i sta-således inteåterfinnsochnormalt interapporterashemmen

tistiken.



värmebehand-Vid pastörisering upphettas konsumtionsmjölken. Denna
ling innebär att

sjukdomsalstrande bakterier och virus dödas,-
påverka kvaliteten förstörs,vissa bakterier och kanenzymer som-

hållbarhetmjölkprodukternas förbättras.-

Följande pastöriseringsmetoder aktuella.tre är

Lågpastörisering upphettasAnvänds för mjölkprodukter,söta som
till eller sekunder.72°C under 16mer

syrade mjölkprodukter tillHögpastörisering Grädde och upphettas
eller85°C under sekunder.6mer

Ultrapastörisering mjölken tillUHT-behandling Först hettas upp
75°C och därefter sekunder.under tryck till ]40°C under Z-3
Mjölken långkyls snabbt och förpackas aseptiskt. Metoden extrager
hållbarhet kyla, minst veckor i obruten förpackning.utan 9

Vid värmebehandling påverkasmjölk olika näringsämnen mjölken,iav
nämligen vitamin Bl tiamin, B12 cyanokobalamin och askorbin-C
syra, kalcium fett och vissa proteiner. Förändringarnasamt anses
betydelselösa från näringssynpunkt.

Enligt 11 § livsmedelsförordningen skall mjölk eller mjölkprodukter
saluhâlls livsmedel eller används vid framställning ellersom som

beredning genomgåttlivsmedel ha vårmebehandling pastörise-av
ring, inte Livsmedelsverket det enskilda fallet elleriom genom
föreskrifter medger undantag.

innehållerMjölkkungörelsens 16-20 bestämmelser pastörise-§§ om
framgår Sådanring. huvudsak följande. mjölkDärav i som en

gårdmjölkproducent överlåter för enskiltsin till konsumenten
gällerbruk behöver inte pastöriserad. dock inteDetta omvara

överlåtelser sker kan liknasi omfattning eller sättett somen
vid butiksförsäljning. Mjölk behöver heller pastöriseradinte vara

den för värmebehandlad färskost,används framställningnär annanav
värmebehandlad eller skall mognadslag-liknande produkt ostav som
ras.



följande.bl.a.§§och 18 sägskungörelsens 17tillrådallmännaI
tagitshänsynhari 17 §undantagsbestämmelsenutformningenVid av

frågailandsbygdenråder omi dagförhållandentill de som
attinnebärBestämmelsenskala.mindremjölk iöverlåtelse av

Producentenproduktionsplatsen.tillknutenskallöverlåtelsen vara
leveransgården förfrånmjölkopastöriseradtransporterafår inte

skolor,till restauranger,skefårÖverlåtelse inteplats.annan
tillhelleroch inteinstitutioner gros-liknandeellerfritidshem

fårmjölksäljaverksamheten attSjälvadetaljister.ellersister
attsådant sätt,ske ettelleromfattningsådaninte enavvara

såledesfårmjölkproducentEnbutiksförsäljning.vidliknasden kan
saluhållaliknande sättannatellermjölkbutikinte öppna

vidliknasbörVerksamhetenallmänheten.tillmjölkopastöriserad
marknads-särskildavidtarmjölkproducentenbutiksförsäljning om

störreellerallmänhetentillsig enriktarföringsåtgärder som
konsumenter.krets av

ochmiljö-ficklydelseursprungligakungörelsensiEnligt 18 §
vissaunderochfallsärskiltikommunihälsoskyddsnämnden en
Dennapastörisering.från kravetundantagmedgeförutsättningar

kungörelsenändring somdock bort avdispensmöjlighet togs engenom
idessförinnanhade§§och 18171989.juli1denkraftiträdde

lydelse.följandehelhetsin

17 §
intefordrasPastörisering av ärtill an-mjölkproducentfrån sompersonöverlåtesmjölk1. som producentensådaniellerjordbruk avmjölkproducentensiställd med-tillellerjordbruk,tillbinäringutgörrörelse,bedriven som
hushåll,anställdesdenlem av överlåtel-medsambandavtal inågon enligttillkommermjölk2. som

jordbruksfastighet,avse arrendatoregenskaphansi avmjölkproducentfrånmjölk3. som därkommundeninombosattdenne ärjordägaren,tillöverlåtes om kontrakt ärsittenligtarrendatornellerbelägenfastigheten är om deniendastdockalltjordägaren,tillmjölklevereraskyldig att behovettillgodoseför atterforderligkanutsträckning ansessom
hushåll,jordägarensmjölk iav överlåtesmjölkproducenthostätbebyggelseutanförmjölk4. som till-sättannatsvårigheter attuppenbarahartill somgranne mjölk,behovhushållssitteller avsittgodose färskost,värmebehandladframställningföranvänds avmjölk5. som skallosteller mog-produkt somliknande avvärmebehandladannan

nadslagras.



18 §
Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan i särskilt fall medge undantag
från kravet pastörisering

inom område1. visst frågai mjölk mjölkproducent inomom som om-rådet saluhåller till enskilt hushåll,
fråga2. i mjölk tillhandahålles begränsad förbruk-om som en gruppförhållandenunder kan jämföras med enskilt hushåll.are som

Undantag får år.högst Miljö-tre och hälsoskyddsnämnden skallavse
underrätta länsstyrelsen medgivet undantag.om

Undantag enligt första stycket 2 skall mjölk från viss nöt-avse
kreatur-, får- eller getbesättning fåroch meddelas endast omtjänsteveterinär intygat, besättningensatt hälsotillstånd och de
hygieniska förhållandena vid mjölkens framställning tillfreds-är
ställande.

I anmärkning till 18 § uttalades förstaatt stycket 1 i första hand
avsåg glesbygds- och skärgårdsbefolkningen medan stycke Zsamma
kunde bl.a. lantbrukselever och inackorderingar lantgårdaravse
t.ex. ridläger lantgårdssemesteroch beträffandesamt, får- el-
ler getmjölk, exempelvis allergiska tålskäl intepersoner som av
komjölk.

Enligt 3 kap. 7 § tillämpningskungörelsen skall kylvara intesom
livsmedel behandlats så att de inteanses beroendesom är attav

förvaras i kyla. Exempel detta hållbarhetsbehandladär mjölk och
grädde. Pastörisering räknas i detta sammanhang dock inte som
hâllbarhetsbehandling. Enligt 4 kap. 2 § första stycket 5 samma
kungörelse fordras inte tillstånd enligt 16 livsmedelsförord-§
ningen saluhållandeför till allmänheten sådan mjölk kommerav som
från djur och djurägaren får saluhålla opastöriseradegna som en-
ligt mjölkkungörelsen.

Övriga2.3.3 livsmedel

Några särskilda regler hantering kött framgårutöver vadom av som
tillämpningskungörelsen finns inte i köttkungörelsen eller denav

därtill anslutande kungörelsen med allmänna råd.

Enligt 3 § äggkungörelsen skall lagrasägg att 30änsom avses mer
dagar under lagringen förvaras vid temperatur inteen som



for-livsmedelsförordningen16 §enligtTillstånd+8°C.överstiger
in-tillämpningskungörelsenstycket 3första2 §kap.4enligtdras

allmänheten.tillsaluhållande äggförte av

hanteringsregler.särskildaingaostkungörelsenfinnsI

fordrastillämpningskungörelsenstycket 3första§2kap.4Enligt
saluhållandeförlivsmedelsförordningen16 §tillstånd enligtinte

rot-potatis,frukt,grönsaker,ochbärfärskaallmänhetentill av
ochfrukter svamp.

före-med19876SLVFSkungörelseLivsmedelsverkets§§1-3I
be-finnssvampkungörelsensvampprodukterochskrifter svampom

Färskinnehåll.följande svampmedhanteringstämmelser m.m.om
Svampensig.försvampartvarjemedkonsumenttillsaluhållasskall
artbe-kanlättdenskick attsådantoch ivälputsadskall vara

ochsvamparterflera somtvå ellerinnehållerProduktstämmas. som
saltningellertorkningkonservering,berettsellerfrysts genom

svampkun-tillbilagaframgårinnehålla de arter avfår endast som
sigförvissaskall svampensomsaluhåller svampDengörelsen. som

iharLivsmedelsverketäta;attlämpligden äroch attidentitet
allmännamed19877SLVFSkungörelsemeddelathärtillanslutning

tillståndfärsktsaluhålla iattlämpligaärråd somsvamparom
konsument.till

livsmedelMärkning2.4 av

livsmedelfärdigförpackat sa-somskalllivsmedelslagen§13Enligt
livs-uppgiftermedmärkt omotvetydigtochtydligtluhålls vara

vidnettovolymellernettoviktochsammansättningslag,medlets
förva-skalllivsmedlethuranvisningarförpackningstillfället, om

hållbarhets-beräknadhållbarheten,förbetydelsedet är avomras
el-tillverkarenseller namnförpackarensbegränsad,den ärtid om

betydelseövrigtiuppgifter avsådanasamthemortochfirmaler
myndigheteller somregeringenföreskrivs avkonsumenternaför som

bl.a.övrigtframgår i§§och 1514lagensAvbestämmer.regeringen
får begrän-bestämmerregeringenmyndigheteller somregeringenatt



märkningsskyldigheten livsmedeloch föreskriva märkning annatsa av
får också särskildfärdigförpackat. föreskrivas beteck-Det attän

förbehållenskall livsmedel visst slag.ning vara av

Livsmedelsförordningens bestämmelser märkning finns i 21-26 §§.om
gäller följande. Hållbarhetsmärkning skallBl.a. endast igöras

fråga hållbarhets-färdigförpackat livsmedel med särskilt kortom
fårtid. Livsmedelsverket utökad och begränsadföreskriva märk-om

ningsskyldighet eller i enskilda fall medge begränsning.

kap. tillämpningskungörelsenI 7 finns utförliga regler märk-om
ning. Bl.a. varubeteckning skall beskrivande ochattsägs en ge en
rättvisande bild livsmedlet. Vidare finns bestämmelser in-av om
grediensförteckning, näringsvärdesdeklaration m.m.

tillsatskungörelsenI 9-20 §§ bestämmelserfinns märkning.om

Enligt berikningskungörelsen8 § skall färdigförpackning livs-av
medel märkas med uppgift vedertaget berikningsmedelom namn som

alternativtanvänts, med näringsämne enligt bilaga ochnamnet 1
till2 kungörelsen. ifrågavarandeDessutom skall halten detav

ämnet anges.

Livsmedelsverket frågorhar vidare beslutat riktlinjer för om un-
frândantag skyldighet märka livsmedel med uppgift förpacka-att om

eller tillverkaren tillsammans1976 M ll med Konsu-samtren nr -
mentverket samrådoch efter med Socialstyrelsen vägledning om-

livsmedelsförpackningarmärkning och information 1981annan nr
M KOVFS19811.ävense

I 10-15 §§ mjölkkungörelsen finns bestämmelser märkning. Bl.a.om
följande. Färdigförpackning med mjölk, grädde ellersägs motsva-

rande syrade produkter skall del varubeteckningen märkassom en av
med livsmedlets fetthalt i Produkt med fetthalt,procent. en som
överstiger den obehandlade mjölkens naturliga fetthalt intemen
uppgår får saluhållastill med12 100, endast detgram per pro-
duktnamn Livsmedelsverket bestämmer. Färdigförpackad mjölk el-som
ler färdigförpackad skallmjölkprodukt märkas med uppgift fett-om
halten i 100.gram per



kött,märkningbestämmelserfinns avköttkungörelsen om§§19-28I
djur-från ettänbestår köttköttprodukter merfall avi debl.a.

sammansättninguppgifter avmedmärkningregleras omVidareslag.
fetthalt.kött samt om

salu-Vidföljande.bl.a.gälleräggkungörelsen12-19 §§Enligt
tamhönsfågelart änfrånäggprodukteller annanhållande äggav

Äggbenämningen.tillanslutningomedelbarifågelartenskall anges
sådanamedfärdigförpackningsamtdagar30änlagratshar mersom

kyllagrat.ordetmedmärktaskallägg vara

Ommärkning.följandebl.a.stadgas omostkungörelsen§§8-15I
framställningvidanväntsnötkreaturdjurslag änfrån annatmjölk

djurslaget.andradetmed namnetmärkaslivsmedletskallost,av
denuppgiftmedmärkasvidare omskallförpackningenellerOsten

saluhållsHel ostviktprocent.i somfetthaltengenomsnittliga
fetthaltsmär-medmärkasfår dockfärdigförpackningisätt änannat

Kungör-torrsubstans.100ifetthalten gramutvisar perke gramsom
livsmedel serveras.gäller intemärkning somföreskrifterelsens om

märkning.bestämmelserfinnsspannmâlskungörelsen om§§9-16I
till be-anslutningiskallväxtslagframgår bl.a. att angesDärav

spannmål.flingorochmjöl, avteckningen gryn

harDessa§§.4-6ifinnsmärkningreglerPotatiskungörelsens om
färdigförpackad mat-saluhållandeVidinnehåll. avföljandebl.a.

livs-13 §enligtmärkningsuppgiftergenerellaskall utöverpotatis
jämtesortnamnpotatisens upp-uppgiftlämnas ommedelslagen även

ochmörktförvarasbörpotatisenattkvalitetsbestämning,gift om
färskpotatis.intedockgällerDettaförpackningsdag.svalt samt om

matpota-livsmedelsbutikisjälvbetjäning avsaluhållandeVid genom
kvalitetsbestämningochsortnamnuppgiftskallvikt omlöstis i

hellerIntelivsmedlet.intillliknandeellerskyltframgå genom en
färskpotatis.beträffandegällerdetta

bestämmelsersärskilda omfinnssvampkungörelsen§§och 6I 5
skallfärdigförpackad svampbl.a. attframgårDäravmärkning.

färsk,Omsvamparter.ingåendeellermed namnet namnenmärkas



saluhållseller torkad i inte färdigförpackat skick,saltad svamp
skall uppgift kunna Vidare finnslämnas.svamparternasom namn

stenmurklor.särskilda bestämmelser om

Saluhâllande livsmedel2.5 av

framgårbestämmelserna livsmedelslagen bl.a. följan-Av i 16-20 §5
får saluhållas,de. Livsmedel inte det kan otjänligtantasom vara

till människoföda föreskrivs livsmedelstillsats,vadsamt somom om
livsmedelsstandard och märkning inte har iakttagits. Färdigförpac-

hållbarhetstid, fårkat livsmedel, märkts med uppgift intesom om
utgången saluhållasefter denna tid i förpackningen, ommärkasav

hållbarhetstid fårmed förlängd eller omförpackas. Livsmedel inte
tillstånd saluhållasmyndighet bestämmerutan regeringenav som un-

der uppgift det särskilt lämpat för människor behovatt medär av
ålder,särskild kost grund förhållande.sjukdom eller annatav

Enligt får27 § livsmedelsförordningen Livsmedelsverket före-bl.a.
skriva villkor för eller förbjuda saluhållande frågaiav varor som

utseende och användning liknar livsmedel sedvanligt slag ochom av
sådanalätt kan förväxlas med livsmedel.som

1 kap. tillämpningskungörelsen finns,8 beträffande förbud mot sa-
luhållande hänvisningar till livsmedelslagen och Livsme-16 §m.m.,
delsverkets kungörelser främmande och berikningsmedelämnenom m.m.

2.6 Personalhygien

fårEnligt livsmedelslagen i livsmedelshantering inte21 § vara
någon har kan ha sjukdom ellersysselsatt eller antasperson som

sår livsmedel han-eller skada kan hansmitta, göra somannan som
ellerotjänligt till människoföda. Regeringen myndighetterar som

meddela läkarundersökningregeringen bestämmer kan föreskrifter om
livs-eller hälsokontroll personal, sysselsatt medärannan av som

sådan hante-medelshantering, och personalhygien i övrigt inomom
ring.



skyl-bl.a.bestämmelserfinnslivsmedelsförordningen om29-34 §§I
el-läkarundersökninggenomgåeller attläkarintygvisadighet att

hälsokontroll.ler annan

kap.i 9finnspersonalhygienreglerTillämpningskungörelsens om
iför dennyanställningvid somläkarintygbl.a.föreskrivsDäri om

livsmedeloförpackade avlivsmedel hanterartillverkningslokal för
församtäggprodukterochmjölkproduktochmjölkoch köttvara,kött

lokalsådantillellerlivsmedelförförsäljningslokaliden som
hanterarpaketeringellerskivningstyckning,förhörande utrymme

bestämmelserfinnsVidareskick. omoförpackatiköttvaraochkött
hanteraförbud attfaecesprov,hygieninformation,hâlsodeklaration,

livsmedel m.m.

Livsmedelslokaler2.7

lokalsådanlivsmedelslokalförstås medlivsmedelslagen22 §Enligt
atttransportmedel,eller avsesbyggnad somisådanteller utrymme
ochlivsmedel,hanteringstadigvarandeför avanvändashuvudsakligen

hanteringsådanmedsambandibrukasbiutrymme,hörandedärtill som
Livsmedeldenna.förbetydelsehygieniskkaneller vara avannars

lokaliyrkesmässigthanteras annanintelagfår enligt 23 § samma
bestämmerregeringen germyndighetintelivsmedelslokal, somän om

livsmedelslokal prövasgodkännandeFrågordet.tillstånd till avom
nämndkommunaladennormaltlivsmedelsförordningen av§enligt 38

livsmedelslagen.enligttillsynutövarsom

hanteringgällerinte avlagenframgår attlivsmedelslagen§Av 3
197161prop.förarbetena s.Enligthushåll.enskiltlivsmedel i

kretsslutenhelthänförashushåll även enenskilttillbör222
i §3Vidarekonsumtionsförhâllande. sägsprivathelteller annat

bestämmerregeringenmyndighetdeneller somRegeringenföljande.
hanteringgällaskalldelvis avellerheltlagenfår föreskriva att

eller attdrickasattavsettvattnet ärhushåll,enskiltivatten om
hanteringintegäller avlivsmedel. Lagenhanteringvidanvändas av

två avdelningarhögstmedfritidshemochförskolakök ilivsmedel i
bestämmerregeringenmyndighetdeneller somregeringeninteom



något harföreskrivet livsmedelsförordningenI 17 §annat. rege-
föreskriftertill Livsmedelsverket meddelaringen delegerat att en-

ligt vad sagts.nu

livsmedelI livsmedelsförordningen föreskrivs inte16 § att utan
tillstånd får yrkesmässigtsärskilt hanteras ställe iannat än

fråga saluhållandelivsmedelslokal. livs-Detsammagäller i om av
Frågormedel till allmänheten inte sker yrkesmässigt.detäven omom

å tillstånd fårsådant Tillstånd med-kommunalanämnden.denprövas av
delas vissför tid eller tills vidare.

I 35-45 §§ livsmedelsförordningen finns bestämmelser livsmedels-om
lokaler, bl.a. inredda.hur de skall Det föreskrivs attom vara
Livsmedelsverket frågor godkännande kontrollslakterier,prövar avom
fristående mejerier, äggproduktanlägg-sanitetsslaktavdelningar,
ningar, iexportkontrollerade anläggningar, livsmedelslokaler järn-

And-luftfartyg registreringspliktiga.vägsvagnar, och fartyg ärsom
livsmedelslokaler sådan till-kommunalnämnd utövarprövasra av som
enligt livsmedelslagen. verksamheten iOm tillsynen översyn en

livsmedelslokal frånflyttas Livsmedelsverket till kommunalöver en
nämndeller skall den tillsynsmyndig-omvänt se 2.8.1,avsn. nya
heten i fortsättningen frågor godkännande.pröva om

kan till-Det regeln i livsmedelslagen kravnoteras att 23 § om
stånd för hantering plats livsmedelslokallivsmedel iänav annan

frågorkompletteras livsmedelsförordningen,16 § att omav som anger
tillstånd till-den eller de kommunalanämnder utövarprövas somav

fårLivsmedelsverketenligt livsmedelslagen. Vidare attsyn anges
härifrån.meddela föreskrifter avvikersom

Livsmedels-De ytterligare föreskrifter livsmedelslokaler somom
återfinns tillämpningskungörelsen. I ka-verket meddelat i kap.10

pitlets livsmedelslokals konstruktion1 § föreskrifterattsägs om
plan-utformning meddelas särskild ordningoch i övrigt i Statensav

fråga upphördeverk i byggnad. lagstiftning 1988 StatensGenomom
stället övertagitsplanverk 1988590. uppgifter har ise SFS Dess

bostadsverket.Boverket tidigare Plan- ochav



198818BFSiåterfinnsnybyggnadsregler,meddelat somharBoverket
Reglerna är199138.och upp-199028BFSändradesedermera genom

luft,värme,förbindelser,behandlaroch rum,avsnittniodelade i
Detillsyn.ochbrandskyddfukt,konstruktioner,avlopp,ochvatten

flertal be-huvudsak ettiråd tillallmännaochföreskrifterutgör
PBL.kap.stämmelser i 3

a
2följ-huvudsakiövrigtinnehåller itillämpningskungorelsenkap.10 ä

bestämnelallmännaande ser.

godkännandebevisskriftligtutfärdaskall ommyndighetGodkännande
lokalensuppgiftinnehållaskall omBevisetlivsmedelslokal.av

detinnehavare,verksamhetensochlokalens ägarebelägenhet,
lokal-förvillkordesamtgodkäntsharlokalenvilketändamål för

§.5föreskrivitshakannyttjande somens

iförhållandenandraellertill utrymmethänsynmedfinnsskälOm
hanteringensbegränsamyndighetgodkännandekanlivsmedelslokal,

fårstadigvarandesamtidigtantaldeteller somomfattning personer
7 §.del däravellerlokalenisysselsättas

rinnande vattentilltillgång av er-lättskall haLivsmedelslokal
tillgångskallmedgesinteannatOmkvalitet.ochmängdforderlig

§.8varmvattentillfinnas

frys-förändamålsenliga utrymmenfinnasskalllivsmedelslokalI
upptiningochinfrysning avföranordningarsamtkylförvaringoch

livsmedelvarmhållningeller avavsvalningoch förlivsmedelfrysta
§.9

all-tillupplåtasfår intelivsmedelslokaliPersonaltoalett
14 §.undantagsfalliannat änmänheten

livsme-iställe änannatlivsmedel ihanteringBestämmelser avom
hu-harKapitlet étillämpningskungörelsen.kap.i 4delslokal finns

innehåll.följandevudsakligen



Tillstånd enligt 16 livsmedelsförordningen för yrkesmässig hante-§
livsmedel ställe livsmedelslokal fordras intering iannat änav

saluhållande allmänhetenför till av
malt- och läskedrycker,-

frånoch kalla drycker liknande,ellerautomatvarma-
färska bär och grönsaker, frukt, potatis, rotfrukter, ochsvamp-

599,
förpackade bageriprodukter i sin helhet värmebehandlade,ärsom-
sådan från fårmjölk kommer djur och djurägarensom egna som sa--

luhålla enligtopastöriserad Livsmedelsverkets kungörelse SLVFS
råd19847 med föreskrifter och allmänna mjölkom m.m.,

färska eller beredda fiskvaror, dessa i begränsad omfattningnär-
saluhålls i anslutning till beredningsplatsen,landnings- eller

frystorkade livsmedel, glassvaror, kaffe,helkonserver, ka-te,-
kao, konfektyrer, cocktailtillbehör, kryddor, pulvermixer pul-och
verdrycker, saluhållsdessa färdigförpackade inomhus ochom varor
saluhållandet endast komplement till huvudsortimentetutgör Z §.

Tillstånd enligt livsmedelsförordningen erfordras heller16 § inte
sådanför enklare livsmedelshantering, vid enstaka tillfällensom

eller i begränsadannars omfattning bedrivs hembygds-, idrotts-av
eller välgörenhetsföreningar eller andra liknande sammanslutningar

§.4

Livsmedelsverket rådhar vidare meddelat föreskrifter och allmänna
lokaler för packning SLVFS 198211. Däriägg sägsom m.m. av

bl.a. tillstånd enligt livsmedelsförordningen16 § inte böratt
frågakrävas i mindre anläggning, där packaruteslutande äggmanom

någoninte framställer flytande försäljning.äggprodukt för En-men
övergångsbestämmelsernaligt till Livsmedelsverkets kungörelse SLV

ändring nämndaFS 199119 i äggkungörelsen kommer föreskrifterom
rådallmänna upphävas den januari 1993.och att 1



slakterierochTillsyn2.8

tillsynenAllmänt2.8.1 om

Detillsynbestämmelser m.m.finns omlivsmedelslagen§§24-29I
centraladenLivsmedelsverket utövarföljande.innehåller bl.a.

föreskrifteroch delivsmedelslagenefterlevnadentillsynen avöver
den närmareLänsstyrelsen utövarden.stödmedmeddelats avsom

fullgörnämnderkommunaladeeller somDenlänet.inomtillsynen
inomtillsynenhälsoskyddsområdet utövar.ochmiljö-inomuppgifter

skalltillsynenföreskrivit attharinteregeringenkommunen,om
föreläg-meddelafårTillsynsmyndighetLivsmedelsverket.utövas av

före-ellerlagenför attbehövsuppenbartförbudellergande som
sådantEttefterlevas.skalldenstödmedmeddelats avskrifter som

in-attmöjlighetenbeträffandeJfrvite.medfår förenasbeslut
RÅ 1992förfarandevitesföreläggande motoch sammastraffmedgripa

ref. 25.

livsme-överträdelserför attverka avskallTillsynsmyndigheterna
fåatttillsynsmyndighet rätthartillsynFörbeivras. endelslagen

och attandra utrymmenochlivsmedelslokalerområde,tilltillträde
får taTillsynsmyndighetenoch taundersökningar prover.där göra

avsedd attuppenbart är sa-ellersaluhålls somhand somvaraenom
livsmedelsaluhållandeförgäller avvadstrid motluhållas i som

livsmedelslagen.§§16-20enligt

1988857förordningenframgåruppgifter avLivsmedelsverkets m.m.
följande in-bl.a.harFörordningenverket.förinstruktionmed

nehåll.

frågor rörförförvaltningsmyndighet somcentralLivsmedelsverket är
någonhandläggasskallfrågor avintesådanamåni denlivsmedel,

besiktnings-förchefsmyndighetVerket ärmyndighet.statligannan
veterinärorganisationen.

livs-inomkonsumentintressetbevakasärskiltskallLivsmedelsverket
ochledasamtlivsmedelslagenenligttillsynmedelsområdet, utöva

praktisktochutredningarverkställalivsmedelskontrollen,samordna
medverkakostvanor,ochlivsmedelundersökningarvetenskapliga om



full-fråga hälsatill statsmakternas riktlinjer i kost ochatt om
sådana livsmedelsområdetförhållandenföljs, informera ärsomom

livsmedels-laboratorier förviktia för konsumenterna godkännasamt
undersökningar.

fårLivsmedelsverket utföra undersökningar uppdrag myndigheterav
uppdragsverksamheteneller enskilda. fastställer för ochVerket taxa

övrig avgiftsbelagd verksamhet.

Inom Livsmedelsverket finns enheter med för normgivning,ansvar
tillsyn, information, undersökning livsmedel och kostvanor samtav

fristående råd.administration. vetenskapligtfinnsDessutom ett

Livsmedelslagens kompletteras livs-regler tillsyn 46-53 §§om av
innehållermedelsförordningen, följande.bl.a. Livsmedelsver-som

fristå-ket har tillsyn verksamheten vid kontrollslakterier,över
ende ochsanitetsslaktavdelningar, mejerier, äggproduktanläggningar
exportkontrollerade anläggningar livsmedelslokaler i järn-isamt

luftfartyg registreringspliktiga.och fartyg Omvägsvagnar, ärsom
det får samrådfinns särskilda skäl Livsmedelsverket medefter en
sådan kommunal nämnd, tillsyn enligt livsmedelslagen, iutövarsom
det enskilda fallet tillsynenbesluta viss verksamhetatt över en

från fårskall flyttas verket till nämnden. Livsmedelsverketöver
samrådvidare, efter med den kommunalanämnden, i det enskilda fal-

let besluta verksamhetden tillsyn viss nämndenatt över annarssom
har skall flyttas till särskiltverket, verksamheten haröver om

omfattning, komplicerad eller det särskildafinns andrastor är
skäl.

skallTillsynsmyndigheten enligt förordningen fortlöpandevidare ta
medde och de undersökningar fordras för tillsynengöraprov som

ansvarsområde.hänsyn till livsmedelshanteringen myndighetensinom
åligger länsstyrelsen sådan kommunal nämndDet och utövarsomen

tillsyn enligt livsmedelslagen biträda vid särskild provtagningatt
Livsmedelsverketoch undersökning Livsmedelsverket bestämmer.som

får skall bedrivasmeddela föreskrifter hur tillsynen och om un-om
livsmedelslagenkontroll fördersökning och behövs attannan som

får också meddela föreskrifterskall Livsmedelsverketföljas. om
verkettillsynsmyndigheter underrättaskyldighet för attövriga om



verksamheten.resultatenochbedrivstillsynsverksamhet avden som
undersökningförlaboratorierfår godkänna provavLivsmedelsverket

anmälnings-har vissLäkarelivsmedel.övrigaochdricksvatten
yrkesmässigthaniakttagelser gör somrörande personerplikt omsom

före-får meddelaLivsmedelsverketlivsmedel.oförpackadehanterar
sådan verksam-förkontrollprogramegenkontroll ochskrifter omom

het.

livsmedels-bestämmelsertillämpningskungörelsen finns omI kap.ll
föreläggandemyndigheter,ansvarigabehandlarbl.a.kontroll, som

undersök-ochprovtagninglivsmedelslagen,§enligt 25förbudoch
föransvarigsamtlivsmedelsförordningen person§ning enligt 48

serveringslokal.ochlivsmedelsbutikilivsmedelshanteringen

med199010SLVFSkungörelsebeslutatvidareharLivsmedelsverket
tillsyns-livsmedelstillsynrådallmännaoch m.m.föreskrifter om

ochLivsmedelsverketsreglerinnehållerKungörelsenkungörelsen. om
ochlivsmedelslagenenligttillsyn om av-nämndernaskommunalade

verksamhet.dennagifter för

denattoch 3 §§kungörelsen 2i somegentillsynBeträffande sägs
livsmedel hanteras ärvilkeniverksamhetbedriveryrkesmässigt

verksamhetensanpassad eftersådan tillsyn ärskyldig att utöva som
frånuppmaningefterockså skyldig attHanoch äromfattning art.
förkontrollprogramtillförslagmedinkommatillsynsmyndigheten

Varjekontrollprogram.fastställtföljaattegentillsyn samt
iskerhanteringenkontrollera attsjälvsålundaskallnäringsidkare

allmännadesebestämmelserlivsmedelslagstiftningensmedenlighet
ff..4119888968tillsynskungörelsen samt s.råden till 1 § prop.
verk-allaförkontrollprogramfastställaskallTillsynsmyndigheten

skälsärskildafinnsdetlivsmedelslokal. Omibedrivssamheter som
skallintekontrollprogrambesluta attdocktillsynsmyndighetenfår
skallkontrollprogramattellerverksamhetvissförfastställas

livsmedelslokal.ibedrivsinteverksamhetförfastställas även som

Eföljande. Kon-huvudsakioch 3 §§ sägstill 2rådenallmännadeI
5verksamheter.enklamycketfastställas förintebehövertrollprogram

typpro-upprättaLivsmedelsverket attverksamhetervissaFör avser
utarbetardeföretagen närförledningtillkan varasomgram,



förslag till kontrollprogram, främst i verksamheter helt saknarsom
Sådanaegentillsyn. finnstypprogram bl.a. beträffande livs-numera

medelsbutiker, storhushåll, bagerier och konditorier verksam-samt
heter styckningmed och charkuteritillverkning.

Ett kontrollprogram innehållabör instruktioner vilka under-om
sökningar skall i hanteringskedjangöras, skall tassom om var prov
och hur ofta skall ellertas undersökningar utföras. Det börom prov
också innehålla rutiner för hur undersökningsresultat från egen-
tillsyn skall dokumenteras, hållassammanställas och tillgängliga
för tillsynsmyndigheten rutiner för vilka åtgärdersamt skallsom
vidtas brister konstateras rapportering, uppföljande m.m..om prov
Det regel ingetär krav godkända laboratorieratt anlitas vidsom
analys tagits inom egenkontrollen.av prov som

Om företagett inte lämnar förslag till kontrollprogram kan till-
synsmyndigheten ändå fastställa sådant.ett Den offentliga tillsynen
skall enligt tillsynskungörelsen6 § bedrivas fortlöpande. Av de

rådenallmänna till bestämmelsen framgår tillsynenatt i första hand
bör inriktas inspektioner, uppföljning verksamhetens egent-av
illsyn, provtagning information rådgivning.samt och Vidare sägs att
tillsyn med fördel kan bedrivas i form projektinriktad kontroll.av

2.8.2 Slakterier och besiktninqsveterinärer

Enligt livsmedelsförordningen49 § får Livsmedelsverket för kon-
trollen kött meddela föreskrifter köttbesiktning, åtgärderav om som
har sambanddärmed samt uppgiftsskyldighet för den lämnarom som
djur till slakt. Bestämmelsen infördes i samband med lagenatt
195999 köttbesiktning upphävdes den juli1 1990 seom m.m. prop.
19888968, vilket leder till de kommunala köttbesiktningsbyrå-att

övergångsbestämmelsernaavvecklas. Enligt skall kommuner,erna som
vid ikraftträdandet inte omfattas slakteritvång enligt äldre be-av
stämmelser, till köttbesiktningsbyrå tillgåfinnsatt intillattse
utgången juni 1993. besiktning fårOm utförs kom-annat sättav

dock avveckla köttbesiktningsbyrån före nämndadatum. Blandmunen
skillnaderna mellan kontrollbesiktning byråbesiktningoch kan



förebesiktigasskallkontrollslakteriernaviddjurenattnämnas,
likformigocheffektivattförändringen ärmedSyftet enslakt.

landet.helaupprätthållas iskall kunnaköttkontroll

mindreutvecklingenff. att24 avbetonades s.19888968I prop.
Detnyordningen.föreslagnadenmotverkasfårinteslakterier genom

mån bordevissiföreskrifter an-Livsmedelsverketsanfördes att
kundeanpassningsådanEnomfattning.verksamhetenstillpassas

begränsningarvissainnebäraochutrustningskravenochlokal-gälla
Vidslakten.vidnärvarandeskallveterinäratt varai kravet

198990beslut prop.livsmedelspolitiskaårs1990tillkomsten av
viktigalivsmedelsindustrinssmåskaligaockså denunderströks146

mark-lokaladenkonkurrenssituationenochdynamikenroll för
naden.

ochföreskriftermed19906SLVFSkungörelseLivsmedelsverkets
innehållerköttkontrollkungörelsenköttkontrollrådallmänna om

ochtamdjurköttkontroll avköttbesiktning samt avregler annanom
livsmedel.användasattavsettvilt somärsom

djurslag,följandetillämpasköttkontrollkungörelseniReglerna
ochhjorttamdjur,hästochfâr, getsvin,nötkreatur,nämligen

annatbjörnochvildsvinälg,samtvilthägnati hägnvildsvin
Sådana djurdjurslag.dessaförgällerKöttbesiktningstvångvilt.

djurEnstakakontrollslakteri. avibesiktigasochslaktasskall
viltbe-vidbesiktigasslaktas ochfårviltannatvilt samthägnat

husbehovsslakt.vidtillämpasskall inteReglernasiktning.

LivsmedelsverketkanköttkontrollkungörelsenEnligt
kungörelsen,iföreskrifternafråndispensundantagmedge- dedjurslag änandratillämpasskallföreskrifternabesluta att-

angigna,ovan
omfattasdjurslagdeför avkontroll somytterligarebesluta om-

kungörelsen.

besikt-ochslaktreglerövrigtifinnsköttkontrollkungörelsen omI
köttbedömning,laboratorieundersökning,slakt,efterochförening

ochjournalföring rappor-kassation,stämplar,sjukdomsregistrering,



tering, hantering kött efter slakt, personligpersonal, hygien,av
lokaler, tillsyn ochvatten, avgifter. Bestämmelserna kan har bl.a.

innehåll.följande

Besiktning före slakt påskall tillämpas endast tamdjur. Detta
skall ske sådag slakten utförs och kort tid möjligtsamma som som
före fårdenna. Vid mindre kontrollslakterier besiktningen utföras
dagen före slakten. Snarast efter det djuret slaktatsatt skall be-
siktning köttet genomföras. fortsattaDen slakten djuret börav av
inledas två timmar efter detsenast djuret avlivats. Rutinbe-att
siktning omfattar granskning, palpation och undersökning efter
anskärning. tillståndVid vissa skall rutinbesiktningen utvidgas.
Slaktkropp och skall efter slakten kylas till temperaturorgan en av
högst +7°C respektive från+3°C innan leverans fårslakteriet ske.

I samband med det livsmedelspolitiska åtbeslutet uppdrogs Livsme-
delsverket utreda ochatt möjligheterna förenkla förut-överväga att
sättningarna för småskalig slakteriverksamhet. Verket har i avvaktan

att riktlinjernärmare kan fastläggas skaffat sig erfarenheter
från handläggningen antal småskaligett ärenden rörande slakt.av

Under avsnitt rådenD i de allmänna till bestämmelserna lokaler iom
18 kap. köttkontrollkungörelsen f.n. beträffande mindre kon-sägs
trollslakterier med slakt enbart under del arbetsdagen, atten av
kraven kan till verksamhetens ochart omfattning. Dessutomanpassas

till mindre kontrollslakterieratt gårdsslak-räknas s.k.ävenanges
terier med slakt enbart djur gården.föttsav som upp

Livsmedelsverket har småskaliguttalat detatt med slakt slaktavser
vid kontrollslakteri där slaktvolymen väsentligtär mindre vidän

konventionelltett slakteri se SLV för Vid4 1992. den-rapport nr
bedömning kommer verket tillämpa volymeratt de fastställtsna som
EG se 4.2.2, dvs. maximal slaktvolym enheter12av avsn. en om per

vecka år.och 600 enheter I vissa delar Livsmedelsverketper avser
inte följaatt EGs regler. frånDet gäller kravet köttt.ex. att en
småskalig anläggning fårendast säljas den lokala marknaden,

anservilket begrepp inte förklaras Vidare Livsmedelsverketnärmare.
viatt i frångåSverige inte skall eller sänka den hygieniska stan-

dard livsmedelshantering och livsmedelslokaler, i dag ärsom



köttbe-innebär attreglerEGsaccepterad.ochvedertagenallmänt
Livsmedelsverketslakten. anserdagutförasskallsiktning somsamma

imotiveratkanvilketefter,dagen varaskekanbesiktningenatt
glesbygder.

50-har1992för9Köttbranschen catidskriftenuppgifter i nrEnligt
tillinkommitslakteriersmåskaligagodkännandeansökningar av60 om

Livs-godkänts.hittillsharanläggningar20Livsmedelsverket. Drygt
småska-ansökningarnahandläggningen omattberäknar avmedelsverket

ilandet, tarslakt iall%för 1slakterier, avcaliga svararsom
tillsynsenhetdenför somarbetstidenoch 30 %anspråk mellan 25 av

slakterifrågor.handhar om

före-med19907SLVFSkungörelsebeslutatharLivsmedelsverket
fjäderfä-fjäderfäköttkontrollråd avallmännaoch avskrifter om
samtbesiktningoch annanslaktvidgällerKungörelsenkungörelsen.

Medkontrollslakteri.vidfjäderfähanteringmedsambanditillsyn av
ochtamgâsanka,kalkon,höns,kyckling,kungörelsenifjäderfä avses

varmedköttbesiktningstvång, menasråderdjurslagdessatamduva. För
kontrollslakteriettköttbesiktninggenomgåttskall haköttatt

användasavsikt att somividarehanterasellersaluhållsdetinnan
enstakaslaktvidtillämpasinte avdockskallKungörelsenlivsmedel.

ellerutförsjälvhushâlls behovsitt egetföruppfödaredjur ensom
ändringEfteruppfött. avdjuretdär ärfastighetdenlåter utföra

tilläm-hellerintedenskall19923 numeraSLVFS1992kungörelsen
500tidigareårviktslaktad000 per5högsthanteringvid avpas

användasattförkonsumenterenskildatillöverlämnasköttetkg, om
hushåll.derasi

särskilda reg-finnsfjäderfäslakteriverksamhet numerasmåskaligFör
mindreväsentligtmedkontrollslakterividslaktgällerDessaler.

ärnedre gränsenslakteri. Denkonventionelltvid ettslaktvolym än
slakt-00030ärgränsendenoch caövreår enligt ovan0005 per

500 st.1överstigerinteslaktdagslaktenår, perkycklingar omper
000tal 25motsvarandegås äranka,kalkon,fåglar höns,För större

varjeiLivsmedelsverketbeslutaskontrollen avUtformningenst. av
avvikerslakthanteringhygieniskochlokalerfall. Kravenenskilt

kravfrån de sominteprincipielltfjäderfäslaktsmåskaligvid
kontrollslakterier.konventionellatillämpas



Enligt fjäderfäkungörelsen kan frånLivsmedelsverket dispensmedge
föreskrifterna i kungörelsen, besluta ytterligare kontrollatt skall
ske de djur och djurkroppar omfattas kungörelsen be-samtav som av
sluta föreskrifterna skallatt tillämpas andra djurslag deän ovan
angivna.

I fjäderfäkungörelsen finns i övrigt föreskrifter besiktning föreom
och efter slakt, köttbedömning, kassation, stämplar eller märken,

kontrollvatten, undersökningvattenupptag, koccidiostatika,av av
journalföring och rapportering, personal, personlig hygien, lokaler,
tillsyn och avgifter.

detNär gäller besiktningsveterinärerna kan avslutningsvis bl.a.
följande Livsmedelsverket harsägas. med stöd livsmedelsför-49 §av
ordningen ll och 12 förordningensamt §5 1971810 allmänmed vete-

i rinärinstruktion beslutat kungörelse SLVFS 19919 med instruktion
för besiktningsveterinärorganisationen. Kungörelsen innehåller regler
för besiktningsveterinärer, besiktningsassistenter och för annan per-
sonal anställs eller förordnas utföra arbetsuppgifteratt inomsom
besiktningsveterinärorganisationen församt personal utförsom ar-
betsuppgifter i vilka den underställd besiktningsveterinär.är Kun-
görelsen omfattar personaläven utför besiktning platssom annan

vid kontrollslakteri.än

föreslagitVeterinärutredningen har i sitt betänkande SOU 199288
huvudmannaskapetatt för samtliga centrala veterinära myndighetsupp-

gifter bör ligga hos Livsmedelsverket. Samtidigt har utredningen
föreslagit länsstyrelsernas stödjande funktionatt förhållandei till
de lokala tillsynsmyndigheterna skall stärkas och länsstyrelsernaatt

tillsynskall den direkta livsmedelsanläggningaröverta ochöver den
frågorprövning godkännande livsmedelslokaler, i dagav om av som

Livsmedelsverket.utövas av



Avgifter2.9

myndighetellerregeringen re-får somlivsmedelslagen§29Enligt a
verksam-myndighetsföravgifterföreskriva enbestämmergeringen om

stödmedmeddelatsföreskrifter avenligteller somlagenenligthet
ombesörjaskallkommunföreskriva attfår vidare enRegeringenden.

tillsynen.statligaför denavgifteruppbörden av

förordningutfärdatregeringenharbemyndigandenämndaPå grundval av
föreskrivsDärilivsmedelstillsynföravgift m.m.19891110 om

verksamhetlivsmedelslokal driver genomiföljande. Denbl.a. ensom
omförpacka,förpacka, sa-förvara,behandla,bereda,framställa,att

årligbetalaskall av-livsmedel enellerförsäljaluhålla, servera
Livsmedels-livsmedelslagen utövasenligt avtillsyndenförgift som

betalas närskall därutöver enAvgiftnämnd.kommunalellerverket en
lik-ellergodkännandetillstånd,frågortillsynsmyndighet prövar om
lettharuppföljningför somut provfår avgift tas avVidarenande.
be-resterkontrollbekosta avför att avanmärkning samttill

landetinomvissaipreparatveterinärmedicinskaochkämpningsmedel
spannmålsprodukter,spannmål ochnämligenlivsmedel,producerade

Livsmedels-potatis.samtköttvarorochköttmejeriprodukter,mjölk,
skallkommunEnstorlek.avgifternasföreskriftermeddelarverket om
till-årligade15 %inbetalaLivsmedelsverket avtillårligen
årligbetalaskallavgiftsskyldigEnuppburit.densynsavgifter som

det attefterföljerkalenderårdetmed somfrån ochtillsynsavgift
påbörjades.livsmedelshanteringen

tillsynsav-bestämmelserfinns omtillsynskungörelsen§§10-13I
deni §10hartillsynsavgiftenårligagäller dendet -När -gifter.
medavgiftsgrupperolikafyraidelatstillsynen uppverksamhet avser

avgiftsgrupp.varjeinomavgiftsklasserolikasamtundergruppervissa
detalj-ochparti-tillverkningindustriell m.m.,ärAvgiftsgrupperna

verk-berorAvgiftsklassernavattenverk.storhushåll samthandel,
Avgifternaårsarbetskrafter. va-antaletelleromsättningsamhetens

tillverkningindustriellår förkr000och 365001mellan perrierar
kr000och 6500partihandel, 1år förkr24 000och5001 perm.m.,

storhushållår förkr000och 6500 per1detaljhandel,år förper



samt 1 500 och 24 000 kr år för vattenverk. tvåOm eller fleraper
verksamheter bedrivs i anläggning har starktmycketettsom samma
hanteringsmässigt sambandmed varandra endasttas avgift ut.en

I rådende allmänna till 10 § bl.a. indelningensägs att i av-
giftsgrupper har skett med utgångspunkt dei skilda kontrollbehov -
från hygienisk synpunkt och redlighetssynpunkt de olika leden isom-
livsmedelskedjan för med sig.

Såvitt andra avgifter årligaden tillsynsavgiftenän gälleravser
bl.a. enligt 11 § tillsynskungörelsen denatt ansöker godkän-som om
nande livsmedelslokal skall betala avgift denav en motsvararen som
årliga tillsynsavgift enligt 10 § beräknas utgå efter godkän-som
nandet. Enligt 12 skall§ den hos kommunalnämndansökersom en om
tillstånd enligt 16 § livsmedelsförordningen betala avgiften som
motsvarar nämndensadministrativa kostnader för prövning ansökan.av

Den administrativa fåravgiften högst uppgå till beloppett mot-som
svarar

för tillstånd gäller månad eller kortare årligtid halvsom en- en
tillsynsavgift,

för tillståndövriga årlighel tillsynsavgift.en-

Avgiften beräknas utgångspunktmed i den lägsta tillsynsavgift som
enligt skall10 § betalas för verksamhet det tillståndetslagav som
gäller.

I Livsmedelsverkets kungörelse SLVFS 199112 med föreskrifter om
avgifter i ärenden tillstånd eller godkännande avgiftskungörel-om

harsen fastställts avgifter i ärenden tillstånd,vissa god-om
kännanden livsmedelstillsatser, dispenser bilaga 1 isamtav m.m.
ärenden godkännanden laboratorier enligt Livsmedelsverkets kun-om av
görelse SLVFS 19894 med föreskrifter godkännande laborato-om av
rier tillsynsamt dessa laboratorier Någrabilaga exempel2.av
avgifter följer nedan.

Tillstånd enligt § livsmedelslagen saluhålla20 s.k.att spe--cialdestinerade livsmedel avseende spädbarnsmat enligt 3 § Livsme-
delsverkets kungörelse SLVFS 197817 föreskrifter barnmatmed iom
form modersmjölksersättning, välling, eller liknande 3 655grötav
kr.



dricksvattenberedningförprocesskemikalie avGodkännandeav- kr.37528
dricks-undersökningarkemiska avförlaboratoriumGodkännandeav- tillsynsav-årligikr050och 3ansökningsavgiftikr41012vatten

gift.

besiktnings-heltidsanställdvarjeår förKöttbesiktningsavgiften per
grundbemanningeningående ibesiktningsassistentrespektiveveterinär

750405respektive400till 558köttkontrollkungörelsenuppgår enligt
kr.

6
be-varierarfjäderfäkungörelsenenligtKöttbesiktningsavgifterna

änproduktionårlig merVid omomfattning.verksamhetens enroende
tillavgiftenuppgårfjäderfänandra00025ellerkycklingar00030

timmar16högst perberäknas tabesiktninghalvtimmekr175 omper
be-heltidsanställdvarjeår förkr400558till perochvecka annars

små-Förbetalas.tilläggvissaskallDärutöversiktningsveterinär.
gällersagtsproduktion än nyssmindre sommedslakterierskaliga en

produk-årligvidkr000med 3betalas enskallGrundavgiftföljande.
respek-fjäderfänandra50012ellerkycklingar00015högsttion om

skall rör-Dessutomproduktion. enårligvid störrekr6 000tive en
Livsmedels-motsvararbesiktning,varje somförbetalasavgiftlig

distriktsveterinär ver-somtillersättningför enkostnaderverkets
utgårveterinärFörbesiktningsveterinär. annantillförordnatket

särskiltvarjeibestämmerLivsmedelsverketvadmedenlighetiavgift
fall.

överklagandeoch m.m.Straffgnsvar2.10

besvär.ochbestämmelser ansvarfinns omlivsmedelslagen§§30-36I
Förutomlivsmedelsförordningen.iävenfinnsbestämmelserSådana
övrigadelbehandlasatt enavsnitt ävendettaikommerreglernämnda

dispensregler.livsmedelslagstiftningensfrågor, främst

Brottspåföljder2.l0.1

livsme-§30enligtskallåretthögstifängelseellerTill böter §bryterbl.a.oaktsamhetuppsåt ellermed avdömas,dendelslagen som
livs-hanteringviddet avattlag8 §i ombestämmelsen sammamot

livsmedletattföruppkommerintefaraså, attförfarasskallmedel



förorenas eller blir otjänligt till människoföda. förpliktelseOm av
frånbetydelse hälsosynpunkt eller för konsumentintresset uppsåtligen

åsidosätts i omfattningstörre eller allvarligtett sätt,annars
skall dömas till fängelse i högst två âr.

Enligt 32 § livsmedelslagen skall föremålvarit för brottvara som
enligt lagen eller värdet därav utbyte sådantsamt brott förverk-av

det inte uppenbart obilligt.äras, om

Överklagande2.l0.2

I 33 och livsmedelslagen34 §§ föreskrivs beslutatt kommunalav en
nämndenligt lagen eller besiktningsveterinär enligt före-av en
skrifter har meddelats med stöd eller11 5 28 § andra stycketsom av
får överklagas hos länsstyrelsen länsstyrelsenssamt att fårbeslut
överklagas hos kammarrätten. I 57 § livsmedelsförordningen3 vi-sägs

å dare att kommunal nämndsbeslut enligt förordningen får överklagasen
I hos länsstyrelsen länsstyrelsenssamt att fårbeslut överklagas hos

kammarrätten.

Av 35 § livsmedelslagen framgår följande. Beslut Livsmedelsverketsom
har meddelat enligt den lagen eller med stöd regeringens förord-av
nande enligt fårlagen överklagas hos kammarrätten. Annat beslut av
Livsmedelsverket enligt lagen eller med stöd regeringens förord-av
nande fårenligt lagen överklagas hos regeringen. För tillvaratagande

konsumentintresset inom livsmedelsomrädet får beslutav som nyss
överklagassagts organisation är att central arbets-av som anse som

tagarorganisation enligt lagen 1976580 medbestämmandei arbets-om
livet eller motsvarande sammanslutning arbetsgivarsidan. I 58 §
första stycket livsmedelsförordningen finns hänvisning till dessaen
bestämmelser.

Enligt får36 § livsmedelslagen myndighet förordna dess beslutatt
skall gälla omedelbart, hinderutan det överklagats.attav



DispensZ.10.3 m.m.

fastställasföreskrift avskalllivsmedelsförordningen en§Enligt 50
denochförordningenstöd ommedmeddelats avhardenregeringen, om

sättannatellerbetydelseekonomiskväsentligharuppenbarligen
vikt.störreär av

dispensvilkastödmedbestämmelser avantalstortfinns ettDet
medgeskanfalletsärskildadetiriktninggynnandeiundantagdvs.

livsmedelsområdet.gällerreglerfrån de som

regeringsformen§12kap.i 11finnsdispensbestämmelsegenerellEn
från före-undantagmedgeregeringenfårdenEnligt5.6.jfr avsn.

stödmedmeddelatsharbestämmelsefråneller somförordningiskrift
beslutellerlag omföljerannatinte avregeringen,beslut omavav

utgiftsanslag.

Livsmedelsver-stycket atttredje§i 4livsmedelsförordningen sägsI
medge attfårfall enenskildaiskäl,särskildafinnsdetket, om

livsme-§enligt 6godkänddenatt äranvänds utanlivsmedelstillsats
särskildafinnsdetverket,attstycketandra om§i 10delslagen, a

undan-får medgeföreskrifterellerfalletenskilda genomi detskäl,
luftenattstyckeförstaparagrafs omibestämmelsenfrån sammatag

skall värmaslivsmedel upprostningellervarmluftstorkning avvid
§i llelvärme,medellervärmeväxlingteknikindirektmed genom

före-ellerfalletenskilda genomdetiverketstycket attförsta
mjölkpastörisering avfrån kravetundantagfår medgeskrifter

detverket,stycket att omförsta§24iochmjölkproduktereller
märk-begränsarföreskriftermeddela somfårskäl,särskildafinns

el-livsmedelslagen1-6stycketförsta§13enligtningsskyldigheten
begränsning.sådanmedgefallenskildailer

bestämmelserinnehållerkungörelserLivsmedelsverketsflertalEtt av
från före-dispenserafallenskildaiattmöjlighetverketgersom

tillämp-§11kap.1ibl.a.finnsreglerSådanadessa.iskrifterna
§20köttkungörelsen,§32mjölkkungörelsen,§27ningskungörelsen,

21 §svampkungörelsen,§7potatiskungörelsen,§8äggkungörelsen,



tillsatskungörelsen, 15 ti11synskungöre1sen§ och Livsmedels-16 §
verkets kungörelse SLVFS besiktnings-19919 med instruktion för
veterinärorganisationen.





SHÅSKALIGABESTÄMMELSER FÖR3. ANDRA AV BETYDELSE DEN
LIVSHEDELSPRODUKTIONENSVILLKOR

Detta avsnitt berör del bestämmelser utanför livsmedelsområdeten
småskaliga livsmedelsproducenter utredningen varit i kontakt medsom

se utpekat5.7 i vissa fall hindrande för deras verksam-avsn. som
het.

3.1 Plan- och bygglagen

Förutom livsmedelslokal måsteatt normalt godkännas enligt livs-en
medelslagstiftningens regler det ofta nödvändigt dessär anord-att
nande föremålbliräven för prövning enligt PBLs bestämmelser.

PBL innehåller föreskrifter planläggning mark och ochvattenI om avi
byggande. Bestämmelsernas syfte enligt kap.1 1 med be-är § attomi1

aktande den enskilda människans frihet främja samhällsutveck-av en
ling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för människor-

i dagens samhälle och för kommandegenerationer.na

i Krav byggnader återfinns kap.i 3 Byggnader skall placerasm.m.
och utformas lämpligtett sätt med hänsyn till stads- el-ärsom
ler landskapsbilden och till och kulturvärdenanatur- platsen.
Byggnader skall ha formyttre och färg, lämplig för demären som

k och god helhetsverkan Byggnaders1 §. grundkonstruktion,ger en
ochstomme andra bärande delar bärförmåga,skall ha betryggande

J Övrigastadga och beständighet. byggnadsdelar skall ha med hänsynen
ändamålettill tillfredsställande hållfasthet 4 §. Byggnader skall
lämpliga ändamålför sitt och möjlighet till trevnad, god; vara ge

hygien, god arbetsmiljöi och tillfredsställande inomhusklimatetten
5 §. Byggnader skall tillfredsställande skydd olycks-ett motge
fall, uppkomst och spridningmot brand och personskadormot vidav1
brand. Avfall skall kunna frånhand forslastas och bort bygg-om

pånader tillfredsställandeett I övrigt finns i ka-sätt 6 §.
pitlet bestämmelser menlig inverkan trafiksäkerhet, fara ellerom
betydande olägenheter för omgivningen, skadlig inverkan grund-



underbyggnadermark överanvändningförsvårande avochvatten av
rörelse-nedsattmedförtillgänglighet personer3 §,markytan om

reparations-,begränsningsamtorienteringsförmåga 7 § avomeller
§.driftkostnader 8underhålls- och

ombyggnadertillbyggnader,attbyggnader sägsbefintligaBeträffande
särdragbyggnadensså attvarsamt,utförasskalländringarandraoch

kulturhistoriska,historiska,byggnadstekniska,och dessbeaktas
skallHärutövertillvärden taskonstnärliga vara.ochmiljömässiga

tillses att

och§§i 1-8kravenuppfyllerbygglovkrävertillbyggnader1. som
utsträckning,skäligikravdessauppfyllertillbyggnaderandraatt

de itillförsbyggsdelarså deatt omutförsombyggnader som2.
före-följeromfattningi den avegenskaperna somangivna§§1-8

lagen,stödmedmeddeladeskrifter av
så attutförsombyggnadellertillbyggnadändringar änandra3.

§§.i 1-8kravenuppfyllerutsträckningskäligiändringarna

lägreställakommunenkanområdesbestämmelserellerdetaljplanI
be-förutsättning attunder2följervad ovan,krav än avsom

egenskaper.godtagbaralångsiktigtfårområdetbyggelsen inom

§i 3återfinnsPBLstycket 2andra10 §kap.enligt 3Föreskrifter
innehåll.följandeharDebyggförordningen.ochplan-

kap.i 3varsamhetbestämmelsernautöver omgällerombyggnadVid -
skallbyggnadendelarnaombyggdade avattPBLstycketförsta§10 -

frågaiegenskaperna omangivnaPBL§§1-8i 3 kap.detillföras

bärförmåga,i 2utformning1ifärgochformutformning,- skyddsamti 5 §trevnadi 4hållfasthetochbeständighetstadga,
och motbrand person-spridningochuppkomst avolycksfall, motmot

stycket,första§brand i 6vidskador
med hänsynoskäligtuppenbartintedet äri 7tillgänglighet om-

standard,byggnadensochomfattningombyggnadenstill
hygien,i 3uppvärmningssystemochenergimedhushållning- ochhandatt tamöjligheten om5iinomhusklimatocharbetsmiljö



forsla bort avfall i 6 § andra stycket samt material och utförande i
övrigt i i den8 utsträckning det skäligen kan fordras med hänsyn
till den förlängning brukstiden ombyggnadenmedför.av som

Enligt kap.8 1 § PBL krävs bygglov för att
uppföra1. byggnader,

2. tillbyggnader,göra
anspråki3. ta eller inreda byggnader helt eller till viss del för

väsentligen ändamålannat det för vilket byggnadenän harsenast
elleranvänts för vilket bygglov lämnats,har
sådana4. ändringargöra byggnader berör konstruktionen deav som av

bärande delarna eller påverkar byggnadernasavsevärt planlös-som
ning,
5. i byggnader installera eller väsentligt ändra eldstäder, rökka-
naler eller anordningar för ventilation,
6. i byggnader eller inom installera ellertomter väsentligen ändra
anordningar för Vattenförsörjning eller avlopp,
7. i byggnader installera eller väsentligt ändra hissar.

frågaI ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmedom
jämförlig näring inom områden inte omfattas detaljplan krävssom av
bygglov endast åtgärderför enligt 3 ovan.

Av B kap. 6 tredje framgår§ stycket 1 kommun,att det finnsen om
fårsärskilda skäl, bestämma bygglov krävs för områdenatt inomatt

inte omfattas detaljplan uppföra, bygga till ellersom annatav
sätt ändra ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed
jämförlig Sådananäring. bestämmelser skall meddelas detalj-genom
plan områdesbestämmelser.eller

3.2 Lagen handel med dryckerom

Frågor bl.a. servering alkoholdrycker regleras i lagenoml av
1 1977293 handel med drycker LHD. nämnda lagI 7 § föreskrivsom
1 försäljningatt drycker omfattas lagen skall skötasav som av

sådant skador månsätt att i möjligaste förhindras densamt att som
befattning sådantar med försäljning skall tillse ordning, nyk-att

terhet och rådertrevnad försäljningsstället.



starköllättvin,starkvin,spritdrycker,alkoholdryckerMed avses
och öl.

rättalkoholdryckerförsälja omattförbjudet3 §enligtDet är
vidareföreskrivs§34lag. Ienligtföreliggerinte sammadärtill

med-tillstånd harendastfår skealkoholdrycker omserveringatt av
iLHDenligtgällertillståndsådantförförutsättningardelats. Som

följande.huvudsak

utrymmeavgränsatannatellerlokalvisstillsighänförTillstånd
alkoholdryckerserveringkan§. Det av36 avse

tidsperiod,vissunderårligenelleråret runtallmänhetentill- elleråret runtsällskapsluteteller annatklubbförening,i-
tidsperiod,vissunderårligen

§.tidsperiod 37enstakaunderellertillfälleenstakavid-

elleralkoholdryckerslagallagällakanservering avTillstånd till
§.38dryckerdessanågraellernågontill avattbegränsas avse

behovetbeaktas serve-särskilt avskalltillstândsprövningenVid
alkoholdryckerserveringbedrivalämplighet att avsökandensringen,

hänsynSärskildändamålet.förtjänlighetserveringsställetsoch
avseendemedlämplighetsökandenstillprövningen tasvidskall

detmotskyldighetersinafullgöraattbenägenhetochlaglydnad
§.40allmänna

attantaskandetendastmeddelasfår omserveringtillTillstånd
delbetydande avutgöraattkommerlagad mat entillhandahållande av

lagadmeddelasfår docköl omserveringtillTillstånd avrörelsen.
föreliggerskälsärskildafallannatitillgå eller omattfinnsmat

§.41

och 79f.47197677l08framgår prop. s.LHDtillförarbetenaAv
harrörelseriendast sommeddelaspraxisfastenligttillståndatt

maträtter.utbudallsidigt avochomfattandeförhållandevisett
bedömningtotal avgrundval enavTillståndsfrågan bör avgöras

urvalstortlika avbetyda attintebehöversagdaDetrestaurangen.



tillhandahållsmaträtter under måltidstimmarnormala också skallsom
kunna ellernatten renodladeatt fisk- eller köttrestau-serveras

diskvalificeras.ranger

Ombyggnad serveringsställe medför väsentlig ändringav som av serve-
ringslokalerna eller innebär inrättande drinkbar kräversom av
särskilt medgivande tillståndsmyndigheten 42 §.av

; Tillståndsmyndigheten får i tillstånd till servering alkohol-av
drycker meddela de föreskrifter behövs 43 §.som

Servering fåröl påbörjas tidigast kl. 07.00 och servering and-av av
alkoholdrycker tidigast kl. 12.00. Serveringen skallra avslutas se-

kl. Tillståndsmyndighetennast 01.00. får dock förordna andra ti-om
i der för serveringens bedrivande 46 §.

Vid servering spritdrycker, vin och starköl skall lagad finnasmatav
tillgåatt 48 §.

På serveringsställe, för tillståndvilket till servering alkohol-av
drycker gäller, får någoninte dricka eller tillåtas dricka andra
alkoholdrycker harän serverats i enlighet tillståndetmedsom
56 §.

Tillstånd till servering alkoholdrycker trafikserveringänannan av
meddelas länsstyrelsen i det län där serveringsstället belägetav är
58 §.

I ärende tillstånd till servering alkoholdrycker annat vidänom av
enstaka tillfälle eller under enstaka tidsperiod skall till-
ståndsmyndigheten alltid inhämta frånyttrande polismyndighet och
kommunfullmäktige i den kommundär serveringen skall bedrivas 60 §.

tillståndAnnat till servering alkoholdrycker trafikserveringänav
och servering vid enstaka tillfälle eller under enstaka tidsperiod
får inte meddelas det avstyrks kommunenoch inte heller omfattaom av
starkare drycker kommunentillstyrktän 61 §.



annatinteomedelbartgällerLHD, omenligtbeslutLänsstyrelsens som
§§.och 6867kammarrättenhosöverklagasfårförordnas,

Väglagen3.3 m.m.

avståndettföljande. Inomgäller av1971948väglagen46 §Enligt
tillståndlänsstyrelsensfårvägområde inte utanfrån ett50 meter

propagandareklam,föranordningarjämförligadärmedellerskyltar
medsambandIutomhus.uppsattaändamål finnasliknandeeller
medbehövsföreskrifterdemeddela somlänsstyrelsenfårtillstånd

trafiksäkerheten.tillhänsyn

inteerfordrasväglagenTillstånd enligt
detaljplan,områden medinom- upplysningförbyggnaderuppsattaäranordningarsådanaför som-

stället,verksamhetelleraffärsrörelse annanom
angelägenheter,kommunalameddelanden rörföranslagstavlor somför-

liknande,ellerauktionerföreningssammanträden,
krävs.bygglovvilkaföråtgärderför-

46 §enligtbeslutlänsstyrelsensframgår attstycketförsta74 §Av
framgår 76 §Vidarebesvär. avkammarrättenhosöverklagas genomfår

samtlagenenligtbeslutlänsstyrelsensöverklagafårVägverketatt
länssty-bl.a.beslutsådanaöverklagafår avNaturvårdsverketatt

iföreskrivsSlutligenverksamhetsområde.verketsberörrelse, som
bl.a.tillstånd enligtfrågaibeslutettstycket att omförsta§77

beslutettkraft. Ilaga omvunnitdetförst närgällandeblir§46
omedelbart.gällaskalldetattförordnasfår docktillstånd

vadenligtdet utöverframgår attPBLstycket Zförsta3 §kap.8Av
sättaför attbygglovkapitel krävs§5och 2i 1föreskrivs sammasom

§5Enligtljusanordningar.ellerskyltarändraväsentligtellerupp
ellerdetaljplanikommun om-fårkapitel7 enstycketförsta samma

sättdetför attkrävsintebygglovbesluta attrådesbestämmelser
sådanautförabestämmelsernaellerplaneninärmare angessom

PBL.ibestämmelsenåtergivnadeniåtgärder nyssavsessom



I naturvårdslagen22 § 1964822 finns bestämmelser tillstånd förom
anbringande utomhus anordningar för reklam, propagande eller lik-av

ändamål.nande Dessa bestämmelser gäller dock inte anordningar inom
vägområde eller för vilka bygglov krävs eller har lämnats. Be-
stämmelserna gäller heller sådana åtgärderinte inte kräver bygg-som
lov efter beslut enligt kap.8 5 första§ stycket 7 PBL.





LÄNDER4. REGLERI ANDRA

I detta kapitel följer beskrivning vissa livsmedelsregler ien av en
del länder.andra Till grund för redovisningen ligger de svar som
utredningen fått på förfrågningar till de svenska ambassaderna samt
jordbruksministerierna i de aktuella länderna. Utredningen har varit
helt bistånd.beroende detta Ett länder har utelämnatst.ex.av par
därför de uppgifter samlatsatt in för torftiga.syntssom

förhållandenaI första hand redovisas i EG och de strävanden som
finns inom den sammanslutningenatt förenhetliga regelsystemet.

någraDärutöver kortfattade uppgifter de övriga nordiskages om
länderna någotredovisas förhållandenasamt i Frankrike och Tysk-om
land. Alla berörda länder endera medlemmar i eller iEGär parter

l EES-avtalet. Avslutningsvis redovisas någoti korthet det arbeteI av
bedrivs med att svenska regler till dem gäller inomsom anpassa som

EG.|
i

4.1 De nordiska länderna
i

i 4.1.1 Norge

i
De återfinnsgrundläggande livsmedelshygieniska reglerna i hygiene-
forskrift for produksjon frambud naringsmidler juli8.m.v. avog av
1983 inredning,1253, gäller lokaler, utrustning, personal,I nr. som
packning, lagring, försäljning Livsmedelshygieniskatransport, m.m.
bestämmelser ocksåfinns i lov tilsyn med naringsmidlerbl.a. om m.v.;

I 19. mai 1933 och lov slakterier, kjøttindustri offent-6av nr. ogom
lig kjøttkontroll april12. 1957 2.; av nr.

1
i

Någon särskild småskalig livsmedelsproduktionlagstiftning rörande
finns inte. Tillämpningen reglerna dock till verksamhet-anpassasav

det enskildai fallet.artens

förbjuden.all försäljning opastöriserad mjölkI Norge är av



Finland4.1.2

köttbe-lagideköttFinlandiKöttbesiktningstvånget gäller omav
får ochsvin,nöt,häst,nämligennämnda arterna,16060siktning

älgkött samtbesiktningförordningardet avfinnsDessutom omget.
fåglar samtuppföddaochfjäderfärenkött,hjort,vitsvansadkött av

förmellanvärdarkandjurarterbesiktning varaföreskrifter somavom
trikin.

konsumtionförköttobesiktigatfår köpa egenenskild konsumentEn
hellerinteKöttbesiktningstvånget gällerfrån producenten.direkt

köttobesiktigathushåll. Avegetproducentensföravsettkött ärsom
fårbehov. Hanegetproducentensförköttprodukterfår tillverkas

Sådantill konsumenter.direktgårdenprodukterdessasäljaäven
någon myndig-godkändaintelokaler ärfår iskeförsäljning avsom

inte hafår dockgårdsslakterimedsamband ettiVerksamhetenhet.
anställda.någrafinnasfår intekaraktär, det t.ex.yrkesmässig

kanfjäderfäeller köttköttröttbesiktninggällerdet avNär av
besikt-kommunalvidslakteri elleriantingen ettsådan enäga rum

ellerverksamhetsutrymmenha fastakanstationerningsstation. Dessa
kom-gårdsslakteri. I ettnamngivetköttbesiktning ettockså utöva

år.fåglar000högst 10får slaktasgårdsslakteri permunalt godkänt
köttettgårdsslakteri för röttidetvidare attgällerSedan 1986
år.andra djur1 000högstfår slaktas perfår och getterförutom

levan-varkeninnehållerbesiktningsstationutfördKöttbesiktning av
besiktning tarmarna.ellerdedjursbesiktning av

gârdsslakterierförutrustningskrav en-finnslagstiftninggälladeI
direktiv 64433i EGskravenföljspraktikenIdrag.dast i stora

EG-regler.motsvarandebeaktasköttförädlingBeträffandeEEC.

14ochköttförgårdsslakterier röttgodkändaFinland 15ifinnsF.n.
besiktningsstationskötsköttbesiktningendär enfjäderfä, avför

verksamhetsutrymmen.fastautan

köperkonsumentenskildmjölkförBesiktningstvång gäller inte ensom
egetproducentensianvändsellerfrån producentendirekt som

hushåll.



Mjölk säljs yrkesmässigt skall docksom pastöriserad ellervara
värmebehandlad i tillräcklig omfattning. Några särskilda regler för
småskalig produktion finns härvidlag inte.

4.1.3 Danmark

Danmark medlemär i EG varför EGs regler gäller fullt ut.

I Danmark skall f.n. i princip all mjölk pastöriserad, detvara men
tillåtetär säljaatt 70 opastöriserad mjölk vecka tillper exem-

pelvis måsteDessa dock ha med sig emballage. finnsgrannar. eget Det
fall dispens, där bonde förser sluten kretsav högst 200en en av
konsumenter med opastöriserad mjölk. Mjölkbesättningen står därvid
under särskild kontroll.

4.1.4 Island

På Island finns det inga särskilda regler småskaligrörande livsme-
delsproduktion. Undantag från reglerna slakt och köttkontroll gäl-om
ler för bönder gården slaktar djur från dåbesättning ochsom egen
endast för konsumtion. Det finns Island önskemålävenegen attom

vissa lättnader i lagstiftningen bör underlätta småskaligman genom
livsmedelsproduktion.

Det Islandär förbjudet säljaatt opastöriserad mjölk. Undantag
härifrån kan, efter lokal dispens, medges för försäljning råmjölk.av
Sådan används uteslutande till framställning kalvdans genomgårochav
således därigenom vårmebehandling.

4.2 E

4.2.1 Mjölkprodukter

beslötEG den 16 juni direktiv1992 9246EEC hygieniska krav förom
produktion och försäljning mjölk mjölkprodukter.och Bland direk-av
tivets grundläggande principer kan följande Vissa produkternämnas.

säljs fråndirekt producent till skallkonsument inte omfattassom av
direktivet. Småskalig verksamhet utgångspunktskall godkännas med i
vissa förenklade såvittkriterier, den uppfyller de hygieniska krav



direk-för attansvarethuvudsakligaDetdirektivet.ifastställssom myndig-varvidproducent,respektivehosliggeruppfyllskravtivets
egenkontrollprincip.dennatillämpningenövervaka avskallheterna

direk-ingår detta1992majZdenundertecknadesEES-avtaletEftersom
bindan-blidockkanDet senareavtalet.iskäl intenaturligativ av

EES-Gemensammabeslut avparternaavtalsslutande genomdeförde
värmebe-85397EECDirektiv omEES-avtalet.i7art.kommittén se

han-endastemellertidgällerDetavtalet.ingår dock imjölkhandlad
internaintesåledesochEFTA-ländernaochEG-ländernamellandel

1994januariden 1 somdessutomEGinomupphävsDetförhållanden.
9246EEC.direktivföljd aven

innehåll.följandehuvudsakihar9246EECDirektiv

försälj-ochproduktionförkravhygieniskafastställsdirektivetI
mmlk;råmilk,cowsråmjölk,mjölk rawopastöriseradning av

medbehandlingundergåtteller+40°Cupphettats överintemjölk som
framställning avförmjölkmjölk,värmebehandladeffekt,motsvarande

kon-föravseddaproduktermjölkbaseradeochproduktermjölkbaserade
1.1människor; art.sumtion av

till-regler,nationellainverkannågonhainteskallDirektivet
konsumenttill avproducentfrån enförsäljningdirekt enlämpliga

frånfriofficielltärbesättningfrån sommjölkopastöriserad en
undu-brucellosfrånfrifrån ellerfriofficielltochtuberkulos

platsentillverkade avproduktermjölkbaseradeellerlantfeber av
överensstämmerförhållandenahygieniskadeattförutsattmjölk,sådan

1art.myndighet;vederbörandefastställts avminimikravdemed som
Z

mjölkopastöriseradtillse attmedlemsstaternaskall4art.Enligt
deuppfyllermjölkenenbartmänniskor omkonsumtionförsäljasfår av

direktivet.inärmare angeskravhygieniska som

60minstmognadstidmed avost enframställninggäller avdetNär
frånundantaggenerellaellerenskildamedgemedlemsstatfårdagar en



vissa direktivets bestämmelser; fâr,8 1. Vidareart. i särskildav
ordning, vissa undantag medges för framställning traditionellaav
mjölkbaserade produkter; 8art. 2.

När medlemsstat godkänner produktionsanläggning får den medgeen en
undantag från vissa direktivets bestämmelser såvittav avser an-
läggningar för framställning mjölkbaserade produkter, produk-av vars

1.tion begränsad;är ll Medlemsstaternaart. skall densenast 1
oktober 1993 underrätta kommissionen vilka kriterier till-om som
lämpats vid medgivandet sådana undantag. Gemensammakriterier förav
EG skall därefter fastställas den januarisenast 1 1997.

Det påankommer medlemsstaterna tillseatt egenkontrollatt genomförs
respektive produktionsanläggning. sådanEn kontroll skall baseras

på följande principerA

fastställande kritiska punkter i verksamheten,av-
övervakning och kontroll dessa kritiska punkter,av-
provtagningar för analys i godkänt laboratorium såvitt kon-avser-

troll renligheten i anläggningen och efterlevnaden de reglerav av
läggs fast i direktivet,som

förande journal egenkontrollenöver och dess resultat,av-
skyldighet informeraatt respektive myndighet varje uppkommenom-

allvarlig hälsorisk,
skyldighet frånatt marknaden dra tillbaka produkter kan utgörasom-
omedelbar hälsorisk för konsumenterna; 14 1.art.en

Mjölktankar, lokaler och fårutrustning användas för andra livsmedel
mjölk, förutsatt åtgärderän relevantaatt vidtas för förhindraatt

förorening eller försämring konsumtionsmjölk eller mjölkbaseradeav
produkter; art. 16 1.

De villkor gäller frånför import länder utanför EG produktersom av
omfattas direktivet skall ligga nivåminst desom av samma som som

läggs fast i kap. II art. direktivet;3-21 i art. 22.

Direktivets regler skall förverkligas nationella bestämmelsergenom
träder i kraft den januarisenast 1 1994; art. 32 1.som



innehållerBilagornaA-D.bilagorfyraansluterdirektivetTill
bi-produktionsanläggningarvidemotskall tasråmjölkkrav som

mjölk-kravB,bilagaproduktionsanläggningarkravlaga A,
bilagareferenslaboratoriumEGsreglersamtCbilaga omprodukter

n.

deniinnebärmjölkopastöriseradförkravenhygieniskasärskildaDe
framgårvadförutom avföljande,huvudsak somiversionenengelska

1.3i art.hänvisasvartillregler,de

3IV AkaAbila a1. a .

S a000100ml30°C percountPlate
b400 000ml-5percell countSomatic

least twowith atmonths,ofperiod twogeometrica aoveraverage
month;samples a leastwith atmonths,of threeperiodgeometricb over aaverage considerablylevelsproductionwhere varymonth,sample or,aone adjustedberesults tocalculatingofmethodaccording to season,

b3IV Akap.jJaga A2.

mlperStaphylococcus aureus
2000,2M500, cmn

sample;thecomprisingunitssampleofnumber3 ll consi-isresultthebacteria;ofnumbertheforvaluethresholdII unitssampleallinbacteriaofnumbertheifsatisfactorydered
exceed m;does not consi-isresultthebacteria;ofnumbertheforvaluemaximumM inbacteria moreofnumber oroneif theunsatisfactorydered

M,isunitssample more;or betweenbecountbacteriathe maywhereunitssampleofnumberc bac-theifacceptableconsideredbeingsampletheand M,m lessmisunitssample orothertheofcountteria

1II Bkabila C3. a .
followingthemeetmuststatethatindrinkingformilkc0wsRaw ofthebyproductof useprotectionthe awrappingafterstandards with thecontactdirectincontainerinitialwrappinginitial oran containerinitialinitialthe orwell wrapperconcernedproduct asas

itself



Plate mlSat 30°C per 50count 000 a

Staphylococcus mlperaureus- M 500,100, 2m n c- s
Salmonella absent in 25 g- 0n c

geometric period of two months, with leastat twoa average over a
samples montha

In addition, pathogenic micro-organisms and their toxins bemust not
in quantities suchpresent affect theto health ofas Consumers.

Enligt fårart. 4 4 dessutom ställas ytterligare krav, bestäms isom
enlighet med den procedur följer 31 beslutart. kommiss-som av av
ionen rådeteller efter hörande den ständiga veterinärkommitténav
och i förekommande fall förvaltningskommittén för mjölk och mejeri-
produkter. sådanIntill dess procedur avslutats gäller nationellaen
bestämmelser sådanarörande krav, dessa förenliga med EG-ärom
traktaten.

EG har den juni16 1992 fastställt direktiväven 9247EEC vissaom
undantag från de bestämmelser behandlats Enligt direktivetsom ovan.
får angivna undantag medges t.o.m. den december31 1997.

4.2.2 Kött

juliDen 29 1991 beslöt EGdirektiv med91497EEC hygieniska krav
vid framställning och marknadsföring frånfärskt kött nötboskap,av

fårsvin, och hovdjur. Direktivet,getter samt ändring ochutgörsom
ajourföring direktiv 64433EEC och skall förverkligasav som genom
nationella bestämmelser träder krafti den januarisenast l 1993,som
innebär huvudsak följandei jfr SLV 4 1992 21 f..rapport s.nr

I ingressen till återfinnsdirektivet grundprincip beträffandesamma
småskalig verksamhet, i direktiv 9246EEC och direktivävensom
7799EEC, ändrats direktiv 925EEC; jfr nedan.som genom



decem-drift den 31islakterier ärgäller för4 AEnligt art. som
veckan el-idjurenheter12då hanterar äninteoch1991ber mersom

uppfyllakanjanuari 1993från den 1år deattenheterler 600 per
ochutrustninglokaler,såvittnågot lindrigare krav än avserannars

följandeenligtsammanhangeti detdefinierasDjurenhetertillsyn.
enhet,storboskap 1,001

djur,1 800dvs. 36enhet0,33gris1 resp.-
djur.4 000dvs. 80enhetfår 0,15l resp.

tillslaktvolymhöja nämndaatträttmedlemsstatfall harvissaI en
förstaår; 13 1art.enheter000eller 1i veckanenheter per20

slakteriergällerstycket. Detta
ellerhindergeografiskasärskildamed somi regionerliggersom-

leveransproblem,påverkas av
omstruktureringgenomförahåller att en-juli 1991den 1 ensom-

tillfället.vid dettillämpasnationella reglerligt som

följande.bl.a.14 Aenligtinnebär art.småskaliga reglernaDe

IIi bilagade kravmåste uppfylla närmareVerksamheten angessom-
åtgär-hygieniskautformning,lokalernasbl.a.direktivet avsertill

m.m..tillgång till vattenanordningar,der och

så attslaktenföreunderrättasskallmyndighetenveterinäraDen-
omedel-gården ellerantingenutföras,kanlevandedjursbesiktning

slakten.dagmåste skeBesiktningenslakten.före sombart samma

måste när-besiktningsassistenteller varabesiktningsveterinärEn-
lämnaintefår köttetske,så kaninteslakten. Omundervarande

dagmåste skevilketköttbesiktning ägt sammaförränslakteriet rum,
slakten.som

småskaligtfrån ettkötttillskall attmyndighetVederbörande se-
distriktsstämplar.medmärksslakteri

från vissasamt undantagdirektivettillbilaga IIenligtLåttnader
styckningsanläggning-småskaligaocksåfår medgesdirektivetiregler

överstigerinteproduktionmedanläggningar somvarmed enmenasar,
vecka.tontre per



från småskaligtKött ett slakteri eller småskalig stycknings-en
anläggning måste påsäljas den lokala marknaden direkt till butiker
eller till konsumenten. Vad med detta begrepp inteärsom menas

definierat. fårnärmare Köttet inte förpackat. Motivet för dessavara
regler begränsa riskenatt för spridning köttprodukterär kanav som
överföra smittsamma sjukdomar till människor och djur eller orsaka
andra livsmedelshygieniska problem.

Reglerna i skall ministerrådetart. 4 denöver 1 janua-senastses av
ri 1998; art. 4 E.

En medlemsstat har i vissa fall tillåta småskaligrätt slaktatt av
högst grisar60 vecka under de förutsättningar nedan;per som anges
art. 13 1 andra stycket.

Verksamhetens fåttskall ha särskild utbildningägare i hygieniska-
frågor verksamheten.rörsom

De djur slaktas måste tillhöra verksamhetens ägare.som-

måsteLokalerna uppfylla bilagakraven i II till direktivet.-

fårKöttet användas endast för tillgodose verksamhetensatt eget-
behov eller för försäljning platsen direkt till konsument.en

detm nödvändigt, får anläggningarär godkännas beträffande vil-nya
ka undantag från vissa bestämmelserna i bilaga tillI direktivetav
kan medges, förutsatt kraven i uppfyllda;att 4 Aart. är art. 4

SådantB. godkännande meddelas i särskild ordning enligt art. 16
beslut kommissionen rådeteller efter hörande den ständigaav av
veterinärkommittén.

Samtidigt med direktiv beslöt direktiv91497EEC EG 91498EEC om
villkoren för beviljande tillfälliga och begränsade avvikelserav
från särskilda hälsoföreskrifter inom gemenskapenbeträffande fram-
ställning och marknadsföring färskt kött. direktiv detDetta görav
möjligt övergångstidunderatt den decembert.o.m. 31 1995 medgeen

frånundantagvissa det förstnämnda reglerdirektivets avser 1-13p.
i bilaga I till det direktivet.



justeringarframgår vissaEES-avtalettill1.2kap. Ibilaga IAv
direktiv 91enligtlydelsei dess64433EECdirektivenbeträffande

vissaförtidpunktergällerdetbl.a.91498EEC, näroch497EEC
ochinformationsblad EGLivsmedelsverketsåtgärder se närmarem.m.

gällerockså dethar närLivsmedelsverket1992;våra livsmedel 1nr
samtligatillskrivelseidettatagit64433EECdirektiv enupp
november13denlänsveterinärerochhälsoskyddsnämnderochmiljö-

livsmedelsanläggningar.svenskaEG-anpassningangående1992 av

ändring925EEC, utgördirektiv1992februaribeslöt den 10 somEG
försäljningochproduktion7799EECdirektivajourföringoch omav

Direktivetsprodukter.animalaandravissa reg-ochköttprodukterav
vissamedbestämmelsernationellaförverkligasskall somler genom -

Även di-detta1993.januariden 1krafti senastträderundantag -
skall god-verksamhetsmåskaligprincip attallmänrektiv har som en

såvitt denkriterier,förenkladeutgångspunkt i vissa upp-medkännas
direktivet.fastställs ihygieniska kravfyller de som

allmän-ABilaga tarA-D.bilagorfyraansluter uppTill direktivet
hygieniskaochanläggningargodkännanderörandebestämmelser avna

köttpro-förbestämmelsersärskildafinnsförhållanden. bilaga BI
förhållanden,hygieniskaanläggningar,godkännanderörandedukter av

transportochförvaringmärkning,ochförpackningråvaror, tillsyn,
innehåll.följandehuvudsakiharDirektivetm.m..

medges9får enligt art.bestämmelserfrån direktivetsVissa undantag
produktionskapacitetellerstrukturindustriellanläggningar utan

gällerdetNärlokaler.kap. Ibilaga Bireglernafrämstavser om
iuppfyller kravenoch14 Ai art.anläggningar somavsessom

4 Ai art.anläggningarstycket samtandra avsessom13 1art.
får undantag64433EEC,direktivalltstycket,andraoch 13 1Z

förutsättning attunderbeträffande dem,medges ävensagtsnysssom
7799EEC.direktivikravuppfyller övrigaanläggningarna

7791497EEC,med64433EECingår direktivenframgåttSom ovan
direk-intedäremotEES-avtalet. Det görialla91498EECoch99EEC

in-attEFTAochmellan EGpågår dock omDiskussioner925EEC.tiv
tilläggsavtal.ettdirektivetdetförliva genom



anpassningsåtgärderÖvriga svenskaregler4.2.3 m.m.;

livsmedels-angåendedirektivallmänna och heltäckandesaknar f.n.EG
sådana inne-direktivframgått dockfinns vissahygien. Som somovan

kötthanteringenhåller rörande den hygieniskakrav av m.m.

läggakommissionenårens föranlett attdebatt inom EG harDe senaste
livsmedelshygieniskt direktiv,horisontellttillfram förslag ett

januarifinal, den 14livsmedelskedjan; COM9l 525helatäckersom
skallingår regelverk garanteradel i detDirektivet1992. somsom en

marknaden efter 1992.livsmedel i den inreden fria handeln med

ömsesidigt erkän-principendirektivet fullföljsdet föreslagnaI om
livsmedelssäker-ochstandarder avseende hygiennande nationellaav

livsmedelskedjan.alla ledhet inom av

antal harmoniserade,bilaga meddirektivet finns fogadTill etten
rörande måste iakttasreglerlivsmedelshygien. Dessaallmänna regler

innehåller kravFöreskrifternaalla livsmedelskedjan.i led avse-av
och golv,tak tvåttrum,ende byggnader, arbetsutrymmen, väggar,rum,

avfall,föreskrifterVidare finnsventilation, utrustning omm.m.
hygien ioch utbildning,tillgång personlig hygientill vatten, pro-

avkylning, förvaringuppvärmning,duktionen församt m.m.

Enligt för-egenkontroll.föreskrifter företagensfinns detVidare om
kontrollochövervakningsystematiskutföraslaget skall företagen en

finnsdär dettillverkningellerdelarspeciellt i de processav en
HACCP-s.k.påverkan livsmedlen. Detrisker menligsärskilda för av

till-skallControl PointsCriticalandHazard Analysessystemet
utsträckning.möjligalämpas i största

vissa typerförinnehåller också rekommendation attFörslaget omen
förslagbaseradekriteriermikrobiologiskalivsmedel anta avav

myndigheterNationellalivsmedel.förkommittévetenskapligaEGs
och läggautarbetalivsmedelsindustrinföreslå attocksåanmodas att

baseradlivsmedelshygienisk praxis,rörande goddokumentfram
Alimentarius.FAOs Codex



kontrollbestämmelserockså ominnehållerdirektivetföreslagnaDet
återkallamarknadenfrånattmöjligtdetför att göraåtgärderoch

hälsa.ochlivmänniskorsförriskutgöraantaskanlivsmedel ensom
be-motbryterföretag somstängamöjlighet attocksåDet ger

stämmelserna.

försäljningsledenochproduktions-itillämpatbliDirektivet avses
sjuk-skolor,serveringar,privataochallmännagällaskall ävenmen
Underlivsmedelsindustri.småskaligävenomfattarReglernahus m.m.

bliundantagvissaemellertidförutsesbeslutsprocessenpågåendeden
livsme-småskaligatill dendirektivetbättreattinförda för anpassa

förutsättningar.delsindustrins

minister-inombehandlingföremål förf.n.direktivtill ärFörslaget
rådetiövervägandenförnyadeochparlamentsbehandlingEfterrådet.

1993.iantagetblidetberäknas mars

definitionentydigingenharföretagmedelstorasmå ochBegreppen
kombinationer avutgörsdefinitioner avgemenskapsnivå. flestaDe

årligsysselsatta,antal om-t.ex.storheter,mätbaradirektolika
utformatsoch hartillgångar,fastaellerbalansomslutningsättning,

finnstill. Detanvändasskalländamål devilkaberoendeolika
livsmedelsindustri.småskaligbegreppetdefinitionsärskildingen av

in-främstvaruutbytetfriadetgällerdetomfattar närEES-avtalet
till EGs gemensammamotsvarighetsaknarAvtaletdustrivaror. en

iframgåttdock, ovan,gällerDet somfiskepolitik.ochjordbruks-
EES-avtaletföljdSomjordbruksprodukter. avenfall ävenvissa

angivnairättsakterEGsimplementeraattEFTA-ländernadetåligger
avtalet.tillrättsakter bilagori5001fall ca

livsmedels-berördirektivolika100 somingår drygtEES-avtaletI
skriftLivsmedelsverketsiåterfinnsdessaredovisningfrågor. En av

1992.för1livsmedel,våraochEG nr

till attsyftar an-arbeteettpågår f.n. somLivsmedelsverketInom
Arbetetregler.till EGslivsmedelsbestämmelsernasvenskadepassa

delprojekt.följandeinomsker



och standardermärkning
specialdestinerade livsmedel berikningoch
pesticidrester
tillsatser
offentlig mjölkkontroll; och âggprodukter m.m.
material i kontakt med livsmedel
dricksvatten

frågorveterinära

anpassningsarbete före-Livsmedelsverket har följd nämndasom en av
livsmedelsområdet. Vilka kungörelserslagit kungörelser20 somnya

framgår våraoch livsmedel, för 1992.EG 3avses nrav

finns förslag i livsmedelslagen. FörslagenDet vidare ändringarom
Lagrådet.tillhar remitterats

avtal mellan demEES-avtalet förutsätts iI EFTA-staterna ettatt
Surveillanceskall oberoende övervakningsmyndighet, EFTAupprätta en

med demAuthority ESA, skapa förfaranden överensstämmersamt som
såvälinom säkerställa förpliktelsernafinns EG för att att en-som

efterlevs. härigenomligt EES-avtalet enligt ESA-avtalet ESAgessom
EG-kommissionens.uppgifter motsvararsom

innehåller bestämmelsersärskildabilaga till EES-avtalet,Av I som
frågor växtskyddsfrågorochoch veterinära en-arrangemang som avser

framgår skall kunna vidta defor ESAligt 17 i avtalet, attart. att,
åtgärder i rättsakterbestämmelserna debehövs, avsersomsom

avtalet skall tillämpasfrågor förveterinära kap. I inom ramen
ikraftträdandemånader ochfrån avtalets senastoch med nio efter

från januariden 1 1994.

del avtalet. Ifinns 1 IIBestämmelser fri rörlighet för avom varor
exportrestriktion-ellerkvantitativaoch förbjuds import-11 12art.

skall dessaEnligt 13åtgärder art.med motsvarande verkan.samter
restriktionerellersådana förbuddock motbestämmelser inte hindra

till all-hänsyngrundastransiteringellerför import, export som
eller intressetsäkerhet attallmänmoral, allmän ordning ellermän
bevara attliv, växter,och attdjurs hälsaskydda människors och

arkeolog-ellerhistorisktkonstnärligt,nationellaskydda skatter av



kommersiell äganderätt.industriell ochskyddavärde elleriskt att
medel förfår ettrestriktioner dock inteSådana förbud eller utgöra

begränsningförtäckteller innefattadiskrimineringgodtycklig aven
avtalsslutandemellanhandeln de parterna.

januari 1993,kraft denavtalet träda i 1skallEnligt 129 3art.
sinahar deponeratalla avtalsslutandeförutsättning parterunder att

Efterföre den dagen.godkännandeinstrumentellerratifikations-
måna-andraförsta dagen i denkraft denträder avtalet inämndadag

förslutliga tidpunktenanmälan.den sista Denden följder eftersom
skallEfter den dagenden juni 1993.sådan anmälan skall 30varaen

försammankalla diplomatkonferens attde avtalsslutande parterna en
bedöma läget.

decem-EES-avtalet den 5-6folkomröstningenEfter den schweiziska om
plane-står kan träda i kraftklart det inteber 1992 det att somnu

svenskapåverkar ikraftträdandet deden januari Detta1 1993.rat av
regelförändringar berörtssom ovan.

Frankrike4.3

småskalig livsme-särskilda regler förutarbetaFrankrike har börjat
jordbrukssektorn. Detå la ferme inomdelsproduktion productions

enbartskall omfattahuruvida dessa reglerhar därvid diskuterats
gård eller detoch förädlas ärlivsmedel framställs omensom

livs-dvs.jordbrukaresdet sker äventillräckligt att ansvar,en
förefallerföretag. Detfrån eller andra mindremedel kooperativ som

pågårAllmäntväljas.kommerden förstnämnda lösningen att nu enom
påbörjajordbrukare attregler. Entillnärmning till EGs som avser
myndig-med de veterinärakontaktsmåsakalig livsmedelsproduktion tar

kontrollprogramfastställervétérinaires, ettheterna Services som
gällerdeingripandeRiktlinjerna mindre änför verksamheten. är som

från fastställda rikt-avvikelserproduktion. Störrestorskaligför
linjer godtas inte.

måste djur-varjemjölkprodukterframställningdet gällerNär av
brucellos undu-från ochtuberkuloskontrollerat fribesättning vara



Någotlantfeber. pastöriseringstvång gällerfinns inte. detNär an-
småskaligläggningar för mejeri-framställning och andraostav

gällerprodukter i korthet följande.

Lokalerna

åtskild ladugårdentillverkningslokal skall frånen vara-
åtskilt från tillverkningslo-det skall finnas tvättutrymme ärsom-

kalen
tillräcklig luftvåxling skall säkerställdvara-

frånâtskild tillverkningslokalenförsäljningslokal skallen vara
tillgång skall finnas till och kalltvarmt vatten

skall lättaytor att rengöravara
golv skall försedda med avrinningsanordning för vattenvara
skydd skall finnas ohyramot

Produktionen

måste detall produktion med utrustning används endast förske som-
ändamålet

maximal skall iakttashygien-
fårolika platsproduktionsskeden inte äga rum samma-

framställda opastöriserad mjölk. Denfranska oftaDe ostarna är av
uppgårårliga gårdar till följandefranskaproduktionen ostav

offrån Commission, Directionenligt uppgifter The Europeanmängder
Agriculture.

antal ton

1980 000
1981 000
1982 000
1983 000
1984 000

0001985
1986 000

0001987
0001988

1989 000



förgällerslakteriverksamhetsmåskaligbeträffandereglerOlika
föl-kandjurende störreSåvittfjäderfä. avserförochdjurstörre

jande sägas.

Djuren

slaktasdedärgårdfrån denmåste kommadjuren-
slakterigodkäntskall ske i ettslakten-

Lokalerna

gårdenfrånåtskiltskallslakteriet vara- lfinnasskallkylutrymmentillräckligatilltillgång-
platsfår inte äga sammarumi slaktprocessenolika steg-

rengöraattlättaskallochgolv väggar vara-
1,80minstskalltakhöjden mvara- tillfreds-samtkallt vattenochtill varmttillgång skall finnas-

belysningställande
ohyrafinnas motskallskydd-

slakterielokalenfrånåtskildskallförsåljningslokal varaen- närvarandepersonligentillgårdsbutikiendastfår skeförsäljning-
gäller reg-sammatill restaurangerförsäljning m.m.vidkonsumenter;

verksamhetstorskaligförler som

Tyskland4.4 g

särskildaingaTyskland1det 1finnsinhämtatutredningenvadEnligt
såledesfinnslivsmedelsproduktion. Detsmåskaligjustregler rörsom Åäverksamhet.sådanmedvadlegaldefinition avsessomingenheller av

denüberGesetziåterfinnslivsmedelsbeståmmelsernagrundläggandeDe
MittelnkosmetischenTabakerzeugnissen,Lebensmitteln,mitVerkehr

Bedarfsgegen-undLebensmittel-Bedarfsgegenständensonstigenund
kraftiträddeLMBG,1974.augusti somden 15LMBGständegesetz; av
Lik-LMG.Lebensmittelsgesetzårs1936ersatte1975,januariden 1

Lagensramlagskaraktâr.LMBGlivsmedelslagen är avsvenskadensom
förbundsländerna.ankommergenomförande



LMBGförbjuder framställning och försäljning bl.a. livsmedelav som
skadligakan för människors hälsa.vara

En viktig del LM8Gs regler de livsmedelskontrollen.är rörav som
Vidare finns det regler saluhållandeom m.m.

i Tyskland tillåtetDet för mjölkproducenterär distribuera ochatt
sälja opastöriserad mjölk. förutsätterDetta dispens meddelatsatt
och djurhållningsförhållandenahygien- ochatt goda.är

detNär gäller den tyska livsmedelssektorns struktur kan bl.a. följ-
ande data intresse frånuppgifter Statistisches Bundesamtvara av
avseende september 1990.

fördelninga efter antal anställda, antal färetaq

1- 20- 50- 100- 200- 300- 400- 500-
sektor 19 49 99 199 299 399 499 999 999 Summa

kvarnar 9 19 22 5 2 1 58- - -bagerier 50 643 271 133 48 15 9 11 1 180-frukt grönt 30 71 42 33 14 4 5 4 2 2050.
mejerier 29 97 71 49 13 9 6 10 284-slakterier 26 69 44 22 12 4 1 178- -bryggerier 12 184 115 63 24 10 11 17 3 439

394 1 878 1 022 657 237 106 70 111 36 4 511summa

b fördelning efter omsättningsandelgr, grocent

1- 20- 50- 100- 200- 400-300- 500- Oms.
sektor 19 49 99 199 299 399 499 999 999 MDEM

kvarnar 2,0 13,3 54,5 19,0 235,4- - -.bagerier 0,9 19,4 19,7 22,4 12,5 8,0 5,5 11,5 783,4-frukt 1,2 7,5 12,3 21,3 19,3grönt 8,5 11,8 802,4o. . .mejerier 1,4 11,5 19,4 22,9 10,1 5,9 6,2 22,6 025,82-slakterier 2,6 17,7 28,4 19,3 15,0 822,6- -. .bryggerier 0,3 7,5 12,3 13,8 12,1 5,4 10,6 29,4 375,38,6 1

3 14,2 18,8 12,8 6,6 576,412,9 15



omsättninasandelarochanställdaantalefterfördelninqsmåföretaqsc
omsättninganstâ11da

10-191-910-191-9 saföretag sa %tDEM%anta110-191-9sektor sza
78,87742873,5616313363kvarnar 86,85 37876,8505262248bagerier 46,731 32837,9813150247297gröntfrukt 0. 64,50495566,4811182118200mejerier 96,35 38193,527616521slakterier 77,024 00181,649217947126bryggerier
66,214957356,517 435685877562 12

Anmärkningar anstäiida19flernormaltmed änhantverksnäringarochindustri-b avsera +
företagper 20mindremed änhantverksnäringar,industriverksamhet, utomsmåskaligc avser

företaganstäiida per



SHÅSKALIG5. LIVSHEDELSPRODUKTIONI SVERIGE

5.1 Inledning

Det någonfinns inte allmänt vedertagen små-definition begreppetav
skalig livsmedelsproduktion. Vilka avgränsningar i vissa fallsom
gjorts framgåttinom EG har har dockDessa inte alltid följts iovan.
de fall det finns svenska regler område.motsvarande T.ex. har
inte någonSverige motsvarighet till EG-regeln frånköttatt deom
småskaliga anläggningarna fårendast säljas den lokala marknaden
för verksamheten skallatt småskalig. Detsammagäller EGsanses som
krav småskaligt producerat kött fåratt inte säljas färdigförpac-
kat.

I detta kapitel kommer tvåbehandlas småskaligatt projekt rörande
livsmedelsproduktion år.genomförts i Sverige under Vidaresom senare
kommer småskaligutvecklingen livsmedelsteknik ochatt tasav upp
resultaten utredningens småskaligakontakter med livsmedels-av
producenter redovisas, liksomatt det s.k. Dörrödsärendet.

5.2 Ngrrbottensgrojektet m.m.

treårigt1988 anslog regeringen medel till försöksprogram förett att
småskaligfrämja livsmedelsproduktion i Norbottens län. Projektet

dåvarandegenomfördes Styrelsen för teknisk utveckling STU ochav
Arbetsgruppen lantbruk och samhälle vid Sveriges lant-ALA-gruppen
bruksuniversitet vilken arbetsgrupp ursprungligen bildades 1965.
Syftet med projektet stimulera till kompetensutveckling ochattvar

småskalig bibehållaökad användning teknik för kunna ochatten av
utveckla livsmedelsproduktionen i allt Norbottens län. Innanframför

småskaligaprojektet inleddes Tillgjordes förstudie.en gruppen
gårdsbaseradlivsmedelsproducenter rörelserhänfördes därvid med

förädling påbörjadesmed verksamma projektet fanns1-3 Närpersoner.
småskaligai länet 15-tal livsmedelsproducenter.ett



redovisasprojektrapportenI1988-1991.årenunderpågickProjektet
verksamheten.slutsatserocherfarenheterföljande avbl.a.

anpassadekravoftastställer egnalivsmedelsproduktionSmåskalig
mark-svenskaproblemområden. Densamtligagällerdetlösningar när
kringuppbyggdproduktion utan ärsmåskaligvidintenaden är van

harregleringssystemJordbruketsprodukter.framställdastorskaligt
ihartagitsinitiativsmåskaliga somdeochtill dettamedverkat

reglerings-påverkatsmarknadsområden avutanför de somregel legat
systemet.

livs-produktionsmåskaligtillanpassad avinteteknikBefintlig är
teknik,småskaligefterfrågannågonfunnitshar intemedel. Det

omrâdet.utvecklingnågonskettintedärfördet haroch

dentillanpassadinteännulivsmedelslagstiftningen ärsvenskaDen
produktsäkerhetDenförhållanden.livsmedelsproduktionenssmåskaliga
verksamhetsmåskaligerhålls i ge-lagstiftningenieftersträvassom

exi-hansattmedvetenpersonligtdirekt omproducenten ärattnom
kvalitet.godprodukter ärhansattberor avmarknadenstens

produ-kanlivsmedelden typför somintresse avSvenska konsumenters
delikatesserexklusivaresåvälgällerDettaökar.småskaligtceras

dockDet ärbasvaror.förädladeochråvarorproduceradelokaltsom
efterfrå-skapaattproducentermånga enförproblemfortfarande ett

behöverProducenternaprodukter.framställdasmåskaligtsinaförgan
marknadsföringen.medhjälpdärför

fortsättningfått sinavslutatsdetattefterharNorrlandsprojektet
in-NorrlandsilivsmedelsförädlingsmåskaligförProjektgruppeni

medarbetsgrupp represen-bakgrund isinharprojekt enland. Detta
ALA-gruppen,samtVästerbottenochNorrbottenJämtland,fråntanter

stödområ-förprogrammetinfrastrukturelladetanledningmed avsom
1990Iförädling.sådanförinsatsertillförslagutarbetade ettde l
förområdentänkbaraettbeslut avregionalpolitiska somårs angavs
motlivsmedelsförädling,småskaligprogrammetinfrastrukturelladet

1988-1991.länNorrbottenspågått iinsatserbakgrund de somav



syftet med projektet harprimära angivits det skall för-Somdet att
småskaligförutsättningarna för livsmedelsförädling i Norr-bättra

frågorna.inland med tyngdpunkt de infrastrukturella Vidarelands
bl.a. projektet skall eftersträva län-angivits samordnahar att att
och inom projektgruppen ha omfattande informa-insatser att ettens

och erfarenhetsutbyte.tions-

frågorbehandlat rörande marknad, produktutveck-Projektgruppen har
påbörjatsprojektteknik. Därutöver har branschinriktade ochling och

Flera insatser bedrivs i form förstu-för samarbete prövats.vägar av
och inriktning.finna formdier för att rätt

det behovprojektgruppen finns insatser. Försäm-Enligt ett stort av
betingelser för konventionella jordbruk och allt färre livsme-rade

inlandet nödvändiggör intensiva insatser. särskilddelsföretag i Av
småskaliga livsmedelsföretag Norrlands inlandbetydelse för i är

marknadsfrågorna gäller dis-och därmed sammanhängande problem. Det
marknadsföring och nödvändig samverkantributionssätt, transporter,

företagare.mell an

Svensk Lantmat5.3

småskaligtmarknadsföringen producerade livsmedelutvecklaFör att av
producenterkontakterna mellan och konsumenter har in-förbättraoch

Svensk Projektetprojekt kallat Lantmat. finansierasletts ett av
Riksförbund och Glesbygdsmyndigheten.Jordbruksverket, Lantbrukarnas

genomförande ALA-gruppen.projektetsAnsvarig för är

småskaligtkonstaterat intresset för produce-Projektgruppen har att
åren,de baralivsmedel ökat kraftigt under inte i Sve-senasterade

andra länder. trend attityder hosi Denna berorrige utan även nya
har miljö- ochoch konsumenter. Bland konsumenternabåde producenter

livsmedel.skapat för lokalt produceradekvalitetsdebatten intresse
till och kan härleda tillvilkas kännerProdukter, enursprung man

område, upplevs ofta ha högre kva-eller visstproducent ettviss
litet.



provkata-varvidgenomfördes 1990,projektet enförsta etappenDen av
katalogar-Härefter harföretag.innehållande 163framställdes,log

tillGuideSvensk Lantmatsårs upplaga199293utvecklats. avbetet
oli-431Sverige omfattarlivsmedelsproduktion ismåskaliggårdar med

företag.ka

projektet.deltagande iförtillämpatskriterier harFöljande

Produkterna

kankonsument. DetanvändningförfärdigskallProdukten avvara-
råvara.högförädlad produktsåvälfråga som enenomvara

frånellerprimärproduktionfrånskall kommaRâvaran an-egenen-
primärproduktionGrundidén atttrakten. äriprimärproducentergivna

tillkan vidgasplats. Begreppetskeskall enförädlingoch samma
avgränsad region.kulturelltgeografiskt och

råvaror.innehålla importeradefår inteProdukten-

ochproduktionsplatsenmärkt medtydligtskall var-Produkten vara-
ursprung.ans

Företagen

hobby.och inte enbartyrkesmässigtbedrivasskallVerksamheten som-

ellereller ägtprimärproduktionhaskall varaFöretaget egenen-
primärproducenter.kontrollerat av

deltarprodukterdebruttoomsättningenårliga somberäknade avDen-
kr.000uppgå till minst 30skallprojekteti

myndigheter.berördagodkändskallVerksamheten avvara-

24 augustidenföretagdeltagandeförgälleruppgifter perFöljande
1992.



tkr antalbruttoomsättning, företag

44 ej0 svar
30 10

17030 300-300 3 000 216- 3 000 26

forsäljningsvärde, tkr antal företag

34 ej0 svar
30 31

30 300 271-300 3 000 119- 113 000

årsarbetskrafter antal företag

ej0 93 svar
0 1 136-1 2 133-2 4 73-4 8 26- 8 5

allmänt gäller småskaligNär det livsmedelsproduktionrent har av
ALA-gruppen i presentation projektet uttalats bl.a. följande.en av

småskaligVad utmärkande för livsmedelsproduktionär denär närasom
råvara stårkopplingen mellan och slutprodukt. Producenter i de fles-

såväl râvaruproduktionfall för förädling.ta Identiteten ochsom
kontrollen produkten blir därför mycket god. Produktionsvolymeröver

små. Småskaligmarknadsandelar i de flesta falloch livsmedelspro-är
medduktion förknippas oftast hög grad hantverksmässighet ochen av

manuellt arbete. Användningen modern hållerteknik dock attav
lösningar kommer småskaligöka. tekniska underlättaNya att livsme-

delsproduktion.

Småskalig livsmedelsproduktion finns inom princip allai produktkate-
frågaofta s.k. nischprodukter.gorier. Det är om

småskaligt framställda livsmedel har ökat markantför underIntresset
åren. beror flera olika faktorerde Dettasenaste rörsom sam-

internationaliseringen,hällsutvecklingen, konsumenterna, handeln, ny
utveckling.jordbruketsteknik och



inså vägviatt sägskarakteriserasShällsutvecklingen gärna vara
oftakallasfas däravinformationssamhälle. Enochkunskaps-i ett
ochdå alltmer medvetnablirvidärförmedvetandesamhället, att om

självständighet ochetik,miljö,frågor rörande t.ex.intresserade av
rådande allmännaåterspeglar oftalivsmedelVåra valandlighet. av

försammanhangeti det härtalarsamhället. Detta enivärderingar
livsmedel.framställdasmåskaligtefterfråganökad av

itrygghetkännaviktigt attdetuppleverMånga konsumenter ensom
iföroreningarbekämpningsmedel och andraTillsatser,livsmedlen.

upplevs oftalivsmedelframställdaIndustriellt somskaparmaten oro.
konsument-tillgodoselivsmedel kanproduceradeSmåskaligtanonyma.

därförkonsumenterna,oftalivsmedel produceras näraDessa sombehov.
förädlingsprocessen.ochråvaruproduktionenkunskapskaffa sigkan om

livsmedelsproduktionensmåskaligaofta denupplever somKonsumenterna
möjlig-därvidfinnsstorskaliga. Detdenriktigekologiskt änmera

och konsu-mellan producenterförtroendefull dialogtillheter en
värderingsfrågor.aktuellaimenter

konsu-behov hosfysiologiskaenbart renttillgodoser inteLivsmedel
varifrånannorlunda vetasätt,ettköpa matGenomattmenterna.

uni-köpframställts kan konsumenternasharhur denoch avkommerden
formmatupplevelser för dem,annorlundamedföra avprodukter enka

hjälpmedvårockså med attsträvanhängerlivskvalitet. Detta samman
vari-ochbrettprofil.personlig Genomettskapavi köperdet enav

produkterväljamöjligheterskapas attlivsmedelutbud somerat av
livsmedels-Småskaligprofil.personligaochinstämmer ensvars

konsumenterna.hjälp förkan härproduktion vara en

kvan-dekommer storakonsumtionsmönstrengällerallmäntSåvitt rent
iproducerasframtiden attsannolikt ilivsmedel äventiteterna av

såväl detkonkurrensenden ökadekommerminstskala. Intestor -
behovetmedföra attplanetinternationella attdetnationella som -

där-kommerökar. Konsumenternaprodukterochföretagslagkraftigaav
till-delvisoch endastkonsumtionsmönsterolikamellanväxlaför att
underlivsmedel,producerade t.ex.småskaligtbehovsinagodose av

flexare.s.k.blirDeveckosluten.



området knyts Sverige allt tillinternationellaPå närmaredet om-
ökade internationaliseringen förenade storska-med denvärlden. Den

många fall till värnande det landet el-ileder ettligheten egnaom
småskaligtvilket producerade livs-regionen,denler gynnaregna

medel.

Åskönjas. sidanpolariseringsprocess vihandeln kanInom ena seren
Årationalisering och samverkan. den and-storskalighetökad genomen

allt fler butiker ef-samtidigtkan dock noteras att strävarsidanra
unikt sortimentprofil med hjälp ettskapaattter avegen av re-en

småskaligasmåskaligt framställda livsmedel. Ofta väljergionala och
också själva sälja direktsina produkterlivsmedelsproducenter att

från ellerbutik, till konsumentgruppertill konsumenterna en egen
något sätt.annat

och hög automationsgrad har varit vik-teknikAnvändning en enav ny
utvecklingen den storskaliga livsmedels-förfaktortig av

fåockså betydelseskulle kunna avgörandeteknikproduktionen. Ny en
utveckling.småskaliga livsmedelsproduktionens En alltdenför mer

till skapa lönsamhetanpassad teknik kan bidraoch attförfinad även
småskaligförUtbudet utrustning teknikproduktionsserier.i korta av

kommersannoliktrelativt begränsat, ökahittills varit atthar men
producenter ökar.antaletnär

jordbrukets utveckling har denna varitbeträffaravslutningsvisVad
många omställningAvreglering ochoch omvälvande sätt.snabb

traditionellt jordbruk. Vissabedrivapåverkar förutsättningarna att
vidareförädla traditio-idärför möjligheter attjordbrukare enser

produktionsmöjligheter.helt Intressetråvara eller finnanell nya
småskalig livsmedelsförädlingför stort.svenska jordbrukare ärbland

utbildningsinsatserJordbruksverkets5.4

och huvudman förtilltagit initiativ ut-Jordbruksverket har är en
livsmedelsförädling.småskalig ALA-bildningsverksamhet som avser

utbildningsmaterial, genomförandeproduktionhandhar avomgruppen
för utbildningenskursledarutbildning. Ansvaretprovkurser samtav

lantbruksenheter.länsstyrelsernasgenomförande ligger



landsbygdsföretagareoch andralantbrukaremålgrupp ärUtbildningens
livsmedelsförädlingsmåskaligbedrivaplanerareller attbedriversom

gårdars produktion.eller andragårdensav

utbildningenmed ärSyftet
livsmedelsråvaror,vidareförädlingökad lokalfrämjaatt aven-

så självabeslutsunderlag deattkunskaper ochdeltagarnaatt ge-
livsmedelsförädling,småskaligkan bedriva

mellan kursdeltagare,förmedla erfarenheterochkontakterskapaatt-
m.fl.näringslivforskning,företag,

fördjupningsdel.ochbestår allmän delUtbildningsprogrammet enenav

ingår föl-utbildning,timmarsomfattar 80delen,allmännadenI som
jande moment.

planeringsfrågorochmarknads-ekonomi-,översikt;-
råvarukännedom-

mikrobiologi och hy-livsmedelskemi,råvarukontroll,grundläggande-
gien

förädlingsprocesserlivsmedelsteknik och-
kvalitetsstyrningochanalyser-

lagerhållningochförpackningar-
byggnader-

kontrollochlagstiftning
projektarbeteeget

studiebesök

inriktad.praktisktFördjupningsdelen är

arbetsinsatser.kursdeltagarnasutbildningen ärdel iviktig egnaEn
skallkursdeltagarevarjeatttillgodoses t.ex. ge-delDenna genom
tillämpahärmedSyftet attprojektarbete. ärredovisa ettochnomföra
påbörjadellertänktförmedlat ikursenkunskaper egende ensom

verksamhet.

innehållerDenframtagen.kurspärmsärskildfinnsutbildningenFör en
huvudavsnitt.följande



kursinformation
livsmedelsproduktion i Sverige och internationellt
småskalig livsmedelsproduktion
livsmedelslagstiftning och kontroll
livsmedelskemi
mikrobiologi
råvarukännedom
livsmedelsprocesser
egentillsyn
förpackningar
byggnader
marknadsföring
ekonomiska beräkningar
projektarbete

.5 Livsmedelstekniska förutsättningar

Somomtalats utvecklingen livsmedelstekniska hjälpmedelovan synes av
i huvudsak inriktad industriella behov. En viss utvecklingvara

småskaligadet gällernär livsmedelsproducenterns behov finns dock.
Sedan 1968 bedrivs undervisning och forskning i livsmedelsvetenskap
vid Kemicentrum, Lunds universitet. En del undervisningen organi-av

inom för avdelningar med speciell livsmedelsinriktning.seras ramen
avdelningarDessa bl.a. för livsmedelsteknik, livsmedelsteknologi-

och teknisk mikrobiologi bedriver forskarutbildning och forskning-
inom livsmedelsvetenskap.

Vid utredningens samtal med företrädare för nämndaverksamhet har
uttalats bl.a. följande.

reglerDe i dag livsmedelshanteringenstyr och de olikasom processer
har samband därmed bygger den storskaliga livsmedelsindustrinssom

förutsättningar. finnsDet problemstora det gäller utvecklingnär av
tekniska lösningar för småskaligaden livsmedelsproduktio-som passar

frånIntresset den tekniska industrins sida litet. Dettaär harnen.
lett till det finns livaktigatt andrahandsmarknad, där mindreen
livsmedelsproducenter söker tillgodose sina behov tekniska hjälp-av
medel.



förädla deför attlösningartekniskarentgällerdetnärFörutom
viktigtdetverksamheten ärsmåskaligadenihanteraslivsmedel som

sådan verk-tillanpassadförpackningsteknologi ärsomframtaatt en
störreettDettadag. äriinteprincipifinnssådanNågonsamhet.

sig.frågor ilivsmedelshygieniskajustproblem än

verksamhetsinilivsmedelsproducentersmåskaligaviktigt attDet är
kun-sittmåste vidgaDesynsätt.högteknologiskttill ettgår över

påkallatsåledeskringkunskaper. Det ärsigskaffaochnande även
området.kompetensutvecklingteknik-såvälmed som

kravlivsmedelshygieniskaavkallallmäntrentattNågot behov ge
hellerintei setthar stortdetönskemålNågrainte.det omfinns
mångaförreglernuvarande ärattkonstateraskanDäremotfrmställts.

detaljerade.och

Dörrödsfallet5.6

mjölkproduktionbedriverIngahustruoch hansPetterssonR.Sven
§enligt 18dispenstidigarehadeDekommun.Lundsifastighetertvå

försälj-för2.3.2lydelse seäldrei dess avsn.mjölkkungörelsen
skola.tillochmjölkrumfråndirektmjölk enopastöriseradning av

flyttadeshelt övermjölkkungörelsenenligtdispensgivningenSedan
PetterssonmakarnamedgivitinteverketharLivsmedelsverkettill

beslötStockholmiKammarrättenkungörelsen.enligtnågon dispens
dis-fortsatt5578-1990 attmål1991februariden 11 nrdomidock

1till denframskulle marsfrån mjölkrumförsäljning gesförpens
1993.

framledde19909lJo502pastöriseringstvånget sommotionDen om
förutsättningslös översyn avförordadejordbruksutskottet entill att

för-närmast1sebestämmelsernalivsmedelshygieniska varavsn.de
prot.och199192L716mot.bl.a. ävenDörrödsfallet seanledd av

två regerings-iockså aktualiseratsharDetf..4157199192 s.
1992.underärenden



Makarna ansökte i januariPettersson 1992 hos regeringen deattom
med stöd 11 kap. 12 § regeringsformen skulle tidsbegränsadav ges en

få säljadispens opastöriserad mjölkatt under andra förutsättningar
i mjölkkungörelsen.deän som anges

aprilI beslut den 1992 dnr 70929 medgav regeringen dispens från
livsmedelsförordningen,11 § ll § mjölkkungörelsen vad märk-a avser

frånning fetthalt och kap.med 7 27 § 2 tillämpningskungörelsen vad
skyldighet märka färdigförpackat livsmedelatt med ordet kyl-avser
Dispensen omfattade högst 700 liter mjölk dag ochvara. som per av--

såg Eslövs, Hörby, Lunds, SjöboHöörs, och Skurups kommuner förena--
des med vissa särskilda villkor. månaderDen gällde frånräknatsex
den dag då kontrollprogram för verksamheten fastställdes miljö-av

hälsoskyddsnämndenoch i Lunds kommun. Nämnden fastställde sådant
juniden 16 1992.program

I regeringsbeslutet hänvisade departementschefen till Livsmedelshygi-
enutredningen och dess uppdrag anförde.samt

bakgrundMot denna kan det befogat att regeringenvara genom en av
beviljad tidsbegränsad dispens utredaren möjlighet studeraattge
erfarenheterna lokalt begränsad butiksförsäljning opastöri-av en av

sådanmjölk.serad En försöksverksamhet bör därför möjliggöras. Med
beaktande vad och under förutsättningsagts det ställsattav som nu

påhögre krav hygien och kontroll verksamheten vad gälleränav som
vid produktion distributionoch mjölk pastöriseras, bör Ingaav som
och Sven R. Pettersson beviljas tid- och volymmässigt begränsaden

distributionsområde.dispens för specifiktett ---
Vid utformningen kontrollprogram och vid genomförandet offent-av av
lig provtagning och tillsyn miljö- och hälsoskyddsnämndenbör i Lunds
kommuntillse den tidigare nämnde särskilde fåratt utredaren ett
fullgott underlag för sin bedömning de hygieniska krav börav som
ställas lokal försäljningvid opastöriserad mjölk, utredarenav om

sådan få någonfinner försäljning ske iböratt utsträckning.

gäller förutsättningarI övrigt för dispensen miljö-att ochsom
hälsoskyddsnämnden fastställer tillsynsavgift och gällandeatt regler

livsmedelslokalför skall tillämpas för verksamheten.

Miljö- hälsoskyddsförvaltningenoch Lund fann lokaleri deatt som
makarna Pettersson använder för hantering den opastöriserade mjöl-av
ken inte kan godkännas livsmedelslokaler utan förändring-störresom

Enligt förvaltningens mening det rimligtinte anordnaattar. var nya
lokaler aktuellaför den dispensperioden. Livsmedelshantering borde



Någon till-gäller.tid dispensendenunderlokalernaimedgesdärför
skullesådan årsavgift haEninte ut.därför taskan upp-synsavgift

Livsmedelsverket.tillöverförasskall15 %kr,till 500gått 1 varav
ändras, detmåste avgiftssystementmeningförvaltningens omEnligt

kanDetkontroll värdoffentlig namnet.någon formbedrivasskall av
medel ellerkommunalaavsikten attintemeningnämndensenligt vara

förskall användastillsynsavgifterinbetaldaverksamhetersandra
förvaltningenEnligtverksamhet.aktuella typendenkontroll avav

utförasdärförmjölken attopastöriseradedenkontrollallkommer av
kontroll kommer attFörvaltningenssjälva.Petterssonmakarnaav

dispensperioden.underbakteriologiskttill ettsiginskränka prov

hälsoskyddsnämnden iochmiljö-medgavbeslutnämndasittI ovan
livsmedelsför-tillstånd enligt §16PetterssonmakarnaLunds kommun

underlivsmedelslokalgodkändlivsmedel i ickehanteraattordningen
avgift enligtfastställdegäller samtdispensregeringenstidden

kr.till 300avgiftskungörelsen12 §

provtagningnågon sådan offentligattsåledes konstateras somkanDet
ochmiljö-genomföraskommit attbeslut interegeringensi avavses

bakgrundharUtredningen motkommun.i Lundshälsoskyddsförvaltningen
någon forminitiativ tillsjälv bordeden tahuruvidaövervägthärav

anslagsärskiltså förutsättafall skullevilket i avprovtagning,av
medkontaktdärför varit ifrågan utredningenhardenIregeringen.

lantbruksuniversitetSverigeslivsmedelshygien vidförinstitutionen
meningsfullt attdärifrån bedömtsinte ge-harUppsala. Det somi

den be-harUtredningen accepteratprovtagning.sådannågonnomföra
dömningen.

Dedispensansökan.medinoktober 1992kom i nyPettersson enMakarna
möjlig-geografiskautvidgadevidare samttillsfâ dispensönskade en

mjölken.opastöriseradesälja denattheter

dis-regeringenförlängde204092dnr1992decemberden 10beslutI
Svedalafår iskeFörsäljning även1993.juni30till den nupensen

villkor.oförändradeövrigtisamtkommunerVellingeoch



5.7 Utredningens undersökningar

För skaffa sig insikter småskaligaatt den livsmedelsproduktionenom
vårtoch dess problem i land har utredningen dels gjort antalett

studiebesök hos olika livsmedelsproducenter samt sammanträffat med
också-sakkunniga, dels enkät berett främst de företaggenom en som

medverkar i Svensk Lantmat tillfälle framföraatt synpunkter. Ett
speciellt syfte med fåenkäten intryckatt inställningenettvar av
till de livsmedelshygieniska kraven detutöver utredningens kon-som
takter gett.

Resultatet utredningens kontakter kommerhär redovisasatt i kort-av
het.

genomgående småskaligaEtt drag hos de livsmedelsproducenterna attär
de det mycket viktigt deras produkter hålleratt hög ochanser som en

såväljämn kvalitet, hygieniskt andra såledesDe harsätt.som
inget det ställs kravemot att dem i dessa avseenden och de önskar
i allmänhet ingen sänkning dagens hygieniska standard. Vadav som

småskaligaorsakar problem för de livsmedelsproducenterna deär sätt
dessavilka kvalitetskrav skall uppnås. De bestämmelser som reg-

lerar deras verksamhet anpassade till storskaligär verksamhetmera
och tillräcklig hänsyn småskaligainte till detar att producenterna

förhållandenunder nuvarande inte har möjligheter attsamma genom
dyra investeringar automatisera verksamheten eller använda sigannars

olika tekniska hjälpmedel.formerav av

Även områdenandra de direkt berör de livsmedelshygieniskaän som
förhållandena lagstiftningen inriktad storskalig verksam-är mera

småskaligahet eller beaktar inte i tillräcklig utsträckning de pro-
ducenternas särskilda behov. Det kan sig möjlighetent.ex. röra om

enkel skylt visa konsumenterna tillatt att sätta vägenengenom upp
gården.butiken ganska ensligt belägna Andra lagstiftnings-den

områden i sammanhanget plan- och bygglagen och lagennämnts ärsom om
handel med drycker beträffande dessa vidare kap.se 3.



rundskrivelseutredningen att görabeslötarbetet enslutskedetI av
SyftetSvensk Lantmat.i varupptagnafinnsföretagaretill de som

fådelstals, atttillkomma en-möjlighet att endemdels att enge
livsmedelshygi-debeträffandesärskiltopinionslâget,pejlingkel av

frivil-heltdetframhölls attskrivelsen varI nogakraven.eniska
ligt att svara.

hygien-har förfrågan, vi strängaPå76inkomPå brev om373 svar.
antal ochförslagja. Ett10ochnej44kom 54krav, varavsvar

också. endaDetframfördesreglerdagensiuppmjukningarönskemål om
reglernautsträckningnågon störreiområde vartogskonkreta uppsom

önska-märkningsreglernaiFörenklingarlivsmedelslokal 25 svar.om
villeåttaavgiftsreglerna ochsig motvändemedan niotioides svar

bristandekritiseradesordalagallmännakvar. Ibyrâbesiktningenha
medanfemistorskalighetmycketföroch17 svar,iflexibilitet svar

Pastörise-slutprodukten.tillskallönskade attelva meraseman
önskade ut-dessaendast ettberördes i treringsreglerna avsvar;

uppmjukning.tryckligen en

Utred-intebehöver sägas.särskild tyngdnågonharinteenkätenAtt
haftberörda hardirektdeattväsentligadetningen vara,anser

tals.tillkommatillfälle att

-



ÖVERVÄGANDEN FÖRSLAG6. OCH

livsmedelshygie-Utredningen har haft till uppgift påatt vissase
frågorniska i sambandmed den småskaliga livsmedelsproduktionen. Det

har âlegatsärskilt utredningen undersöka målkonfliktatt närmare den
riksdagens jordbruksutskott har mellan önskemålensettsom att samti-

digt upprätthålla livsmedelshygieniskastränga krav för all produk-
tion livsmedel och tillatt ta de positiva effekternaav vara av
småskalig livsmedelsproduktion. Både utskottet och utredningsdirekti-

pekar på bestämmelserna pastörisering mjölk områdeven ettom av som
särskilt intresse, uppdraget har inte begränsats till det.av men

Även utredningens uppgifter har formulerats ganska öppet, framgårom
det klart den mâlkonfliktenatt angivna pastöriseringsfrågansamt
står i Det bekräftascentrum. den tidsram för arbetetangettsav som
och andra utredningsuppdrag lämnats Övervä-ungefär samtidigt.av som
gandena har härefter.anpassats Utredningen preciserar först tvåi

utgångspunkteravsnitt sina frågai livsmedelshygien småska-om resp.
lig livsmedelsproduktion och diskuterar sedan målkonflikten. I sam-
band härmed de principiella slutsatserna. Därefter behandlasanges
vissa speciella frågor, bl.a. pastöriseringsfrågan.

6.1 Livsmedelshygien utgångspunkter

Utredningen har tagit statsmakternas ställningstaganden i sambandmed
och1989 1990 års riksdagsbeslut livsmedelskontroll och livsme-om

delspolitik till utgångspunkt Ävenför överväganden.sina utred-om
ningen haansett sig friheträtt förstor inom sitt begränsaderamen
uppdrag, har det naturligtsynts lägga de allmännaatt värderingar
och riktlinjer till grund, kom till uttryck dei sammanhangen.som

Frågor livsmedlens kvalitet och kostvanornas betydelse för hälsanom
har år fåttunder allt uppmärksamhet.större Det har bl.a.senare
lett till livsmedlen påatt tidigareett änannat sätt satts i cent-

för jordbrukspolitiken. gångenDet markerades första 1985rum genom
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19888968,livsmedelskontroll prop.gällde förstärktBeslutet 1989
livsmedelshante-utvecklingenframhölls bl.a. inomDet att14.JoU

och det främstsamhällets insatser ärställer krav attringen nya
kunskapsinhämtningområden samhället kantvå göra insatserpå som

kontroll livsmedel. Detkunskaperförmedling inhämtade samtoch avav
vik-livsmedelskontrollenden offentliga är ettframhålls vidare att

bl.a.livsmedelspolitik, syfte är attsamhälletsmedel itigt vars
god kvalitet ochfå tillgång till livsmedelskallkonsumenterna av

till lag-med kontrollen attAvsikten är atttill rimliga priser. se
sålivsmedel följs,hantering attbestämmelserstiftningens om av

förfaranden.och oredligaskyddas hälsorisker motkonsumenterna mot
ochoberoende hurtillsyn densammaSamhällets bör i princip avvara

eller inhemsktlivsmedel produceras, det importeratårett omvar
konsu-sådan omfattning och inriktning attTillsynen bör haetc. en

fullgoda livsme-gäller väljakan känna trygghet det attnärmenterna
prisvärd kost.del för näringsriktig ochen

alla hän-livsmedelskontrollen ikonstaterades samtidigt inteDet att
denmålen. gällde främstseenden uppfyllde de redovisade Bristerna

oredliga förfa-syftar till skydda konsumenternakontroll motattsom
den löpandekommunala nämnderna, har förranden. De ansvaretsom

nämli-dåligt för sådan kontroll. krävertillsynen, rustade Denär en
förlivsmedelsteknisk bl.a.många fall tillgång till expertis,igen

Särskiltlivsmedlensundersökningar sammansättning. stora varav
storskaliga livsmedelshanteringen. Orga-det gällde denbristerna när

offentlig livsmedelskontroll bordeoch förnisationen resurserna
storskaligaeffektiv kontroll denså de medgeratt avenanpassas
dock fram-Samtidigt ville jordbruksministernlivsmedelshanteringen.

ochändamålsenligfinns organisationhålla betydelsen detatt enav
livsmedelskontrollen Dettaockså för i övrigt.tillräckliga resurser

storkök.och andrakontrollengällde minst restaurangerinte av

medockså sambandviktig plats ilivsmedelskvalitetFrågor gavs enom
25. Det198990l46, JoUlivsmedelspolitiska beslut prop.års1990

efterfrågas allt vidaredet dagi ettpropositionen attkonstateras i
starkarekvalitet betonaskravet änprodukter, därsortiment av

betydelse förha olikabegrepp kanKvalitettidigare. är ett som
mellan olikatiden ochocksåoch varierar överindividerolika som

slagmellan olikakunna väljamåste därförKonsumenternaregioner. av
produktions-smak,skillnaden kanlivsmedel, där t.ex. ursprung,avse
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måstehuvudpunkt års beslut önskemålEn i 1990 konsumenternasär att
det produktionen såväl jordbruket förädlingsin-istyrvara som som

måste efterfrågan.dustrin. Produktionen För dettamotsvara var
jordbruksprisregleringen hinder. betonades kravetett Samtidigt att
på valfrihet får deninte genomföras bekostnad hygieniska kva-av
liteten livsmedlen. Livsmedelslagstiftningen ställer grundläg-hos

krav hygienen och redligheten livsmedelskedjan. Kvali-gande inom
har emellertid för de flesta konsumenter vidare be-tetsbegreppet en

önskemålentydelse går dessa baskrav. Målsätt-utöver varierar.som
kan därför föreskriva särskilda kvalitetsklas-ningen inte attvara

måste främja förmårpolitiken produktionssystemutan ett somser,
önskemålen.uppfylla de olika kraven och

utredningen lägger dessa riksdagsbeslut till grund betyder tillAtt
början, hög livsmedelshygienisk standard blirviktenatten av en en

Ävenutgångspunkt. uttalandende gjordes statsmakternautan som av
sådan utgångspunkt1989 och skulle utredningen ha1990 ansett en na-

område, och denturlig. har god standard vårt land dettaVi ien
behålla.det enligt utredningens angelägetär mening att

utgångspunkt livsmedelskontrollen bör förbättras,En attärannan
årsförsvagas. kan ha huvudinnebörden 1989inte Det sägas varit av

Även förekommitbeslut. utredningen har väl bekant det harsig att
också framhâllitsbrister, lokalt. har under arbetetinte minst Det

håll bl.a. beroende påfrån olika det förekommer brister,att ännu
inriktningenbristande Utredningen endast,noterar attresurser. nu

alltså förbättra kontrollen.är att

också kontrollen främstKlart emellertid inriktningen ärattär av
utredningen har haft anledninghelt förhållanden dem attandra än som

storskaligaframgått det den riktigt verk-för. Som ärintressera sig
område främststått fokus utanför desshar i och restau-samheten som

enligt utredningensoch andra storkök. Dessa prioriteringar ärranger
fram under arbetethar kommitmycket naturliga. Ingentingmening som

ifrågasätta dem.har anledninggett att

någotbefogenhetsfördelningenvidare ärUtredningen attnoterar ovan-
livsmedelsverkFramför allt har störreområde. Statenslig detta

centralt-regionalt-vanligt organisationuppgifter iän är ensom
års beslutinriktning 1989emellertid medvetenlokalt. Detta är aven
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uteontdet ärsärskild expertis ombehovetbl.a. somoch beror av
kompetensför-dennahuvudsak äveniUtredningen accepterarfältet.

detunderstrykaallmäntvill ange-utgångspunktdelning menensom
decentralisering.tillmöjligheterallatilllägna i att ta vara

också berörasammanhangdettainaturligt attdetfinnerUtredningen
synpunk-allmännafrånområdelivsmedelshygienens meraregleringen

utomordent-sigdet rörattomedelbart konstateras enkan omDetter.
livsme-förinomnormgivningdetaljrikochomfattande ramenligt som
livsme-utfärdats Statensharlivsmedelsförordningenoch avdelslagen

kunskaperingåendemedexperterÄven framståendemycketdelsverk.
tekniskavidochlantbruksuniversitetvid Sverigesområdet, t.ex.

någon möj-finnsknappastdetklargjort atthögskolorfakulteter, har
be-småföretagare, attförmindreför änexpert,lighet enenens

härska systemet.

Förhållan-förvånande.originell ellervarkeniakttagelsen ärhärDen
det,utredningenområden. De är,andra serlikartadedena somär

ambi-sakligacentralmyndigheters rentstatligadelskonsekvenser av
och60-underpå regelstyrningstatsmakternas övertrodelstioner,

myndighetsplanet.återklangoförutseddfickvilken70-talen, en
Livsme-justkritikrikta motanledning attnågonfinns knappastDet

området finnspå detså detatttorde detdelsverket. Snarare vara
regel-pådrivandeverkakanexpertfaktorerandratekniska och som

givningen.

atttanke iutredningensenligtdockliggerbekymmerspecielltEtt
påverkascentralmyndigheterstatligatill dehör somLivsmedelsverket
EG-med-eventuelltytterligare ettpåverkasochEES-avtalet avsomav
EG-för-delochEG-direktiv ävenmängdbetyder att enlemskap. Det en

frågordessamedarbetarVerket engällande. genomblirordningar
framhål-harutredningenmedöverläggningarVidarbetsgrupp.särskild

drabbade,de mesttorde ettLivsmedelsverketjust avlits, att vara
iområdenocksåreglermängd manutfärdat somEG hareftersom en

verketharkarameller. Somnämntspå typgått inharinteSverige
kungörelser.tjugotalutarbetat ettredan nya

här situa-denmedmästestatsmakternaatt uppseUtredningen menar
ochsnårigtförutredanbli att ettkanResultatettionen. annars
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alltså självadetaljreglerat område blir detförutomännu värre att
gområdetreglerade utvidgas.

gårproblem generell räckvidd, de kommaDetta är inte attav men
ifrån då specialområde. Huvudsaken inteöverväger ett är attman

småskaliglätta på detaljregler för just livsmedelsproduktion utan
åtminstoneöverhuvudtaget minska detaljregleringen eller tillatt se

ochden ökar alltför mycket EES EG.inteatt genom

tilläggas de regler finns otvivelaktigt i vissDet bör här att som
företagarhåll.önskemål från Ibland hävdasutsträckning motsvarar

vill ha regler och bygger produk-industrin ofta sinarentav att upp
Åtminstone långtkring dessa. alltför driventionssystem utmönst-en

regler skulle därför få odelat bemötande.inte positivtring ettav
bedömning det emellertid troligtEnligt utredningens är inte att man

når så långt frågaåtminstone framtid iinte inom närmare omen- -
måste därförminskning detaljregleringen. Huvudinriktningen varaav

avreglering. nuvarande ordningen innebär så vidlyftig ochDen en
invecklad regelmassa, det skulle företrädareinteatt suntvara om
för näringslivet ställde skeptiska till nedbantning. Utred-sig en

mångaockså risk för binds förkanningen att storase en resurser av
regler behålls stället för viktigaför länge i inatt sättassom
framtidsfrågor.

också oklarheterUtredningen vill detta sammanhang nämna,i att samma
här på andra håll. Vadrörande EG-râttsperspektivet dyker upp som

behål-Vilka svenska regler kanexakt innebär direktiv vivisstett
direktiv hala Pâ vilka olika implementera Kan vikan vi ettsätt

produkter för importerade Etc.regler för inhemska änsträngare
vill allmäntdetaljerUtredningen saknar anledning inatt men

möjligheterna till självständigtför överdriven optimism omvarna
svenskt agerande.

utgångspunkterSmåskalig livsmedelsproduktion6.2

Även utredningenfråga livsmedelsproduktionen harden småskaligai om
riksdagsärenden.årsutgått från uttalades och 1990vad i 1989som

denna verksamhet harårenförst de allraDet under senasteär som
årsbakgrunden vid 1989uppmärksamhet. fanns med ifått egentlig Den

något 1990.beslut tilldrog intresseoch sig större



100- -

års livsmedelskontrollen pekademed 1989 beslut departe-I samband om
livsmedelsindustrin,mentschefen den strukturomvandling inom som

utveckling färre och enheter medkännetecknas mot större enenav
nämndedock detökad geografisk koncentration. Han att inomäven

spåras utveckling. exempel anför-branscher kan Somvissa motsatten
småba-år skett etableringdes det under vissatt t.ex.en avsenare

gårdsslakterier.köttbodar begränsad omfattning,och igerier samt,
livsmedelsområ-grundläggande påförändring betydelseSomen av mera

de anläggningarna för hanteringdet, särskilt tydlig vidär storasom
framhölls användningen alltmer avancerad teknik. Ilivsmedel, avav

många fall tillverkningen kontinuerligt flödesker ettnumera som
slutna beredningssystem.genom

framhållitJordbruksutskottet erinrade det andra sammanhangiattom
livsmedelsproduktion. lokalvärdet lokal Värnandet ökadav en av en

vidareförädling råvaror viktig delbygdens aktivutgör iav en en
glesbygdspolitik. också vid flera tidi-Utskottet erinrade detattom

tillfällen betonat den ökade betydelsen alternativt odladegare av
produkter och andra högkvalitativa livsmedel. miljöförbättrandeGenom
åtgärder, till såväl alternativ rådgiv-stöd odling forskning ochsom

förbättrad livsmedelskontroll åtgärderning och andra kansamt sam-
hället medverka till höjning livsmedelskvaliteten. Iav reser-en en

till utskottets betänkande c, syftevation mp begärdes iöversynen
underlätta lokal livsmedelsproduktion.att en

småskaliga livsmedelsproduktionen tilldrog sambandDen sig intresse i
års två skäl.med livsmedelspolitiska beslut speciella Den1990 av

uppfylla konsumentmâlet, det skall finnas godabidrar till att att
ocksåmöjligheter välja mellan livsmedel olika slag. Den kanatt av

jordbruketstill alternativ sysselsättning vidöka möjligheterna
omställning.

jordbruksnämndredovisas bedömt attpropositionen att StatensI en
påskyndamarknadsregleringen skulledenavveckling interna enav
ökadförädlingsindustrin riktningi mot stor-omstrukturering enav

På för specialprodukterleksrationalisering. det lokala planet och
småskalig verk-förutsättningar förkomma finnasskulle det dock att

också några remissin-remissbehandlingen i ärendetsamhet. Vid tog
småskalig produktion. Enligt Sveri-förförutsättningarnastanser upp
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lantbruksuniversitet skulle dessa förutsättningar förmodligenges
förbättras emellertidvid intern avreglering. Flera instanser hadeen

mindre optimistisk dennai fråga. Departementschefen uttaladeen syn
sin bedömning, utvecklingenatt framöver kommer karaktärise-attsom

att mindre, lokala företag utvecklas parallellt medras störreav
internationellt konkurrenskraftiga företag. Detta kommer att dyna-ge
mik livsmedelssektorn.i

Departementschefen framhöll också den småskaligaatt förädlingsin-
dustrin spelar viktig roll för dynamiken och konkurrenssituationenen
på den lokala marknaden. Inom för utökat glesbygdsstödettramen -
för detta ändamål föreslogs ytterligare 100 milj. kr skulle stöd-
till småskalig livsmedelsindustri viktig del. Det främstvara en var
i detta sammanhang den småskaliga verksamheten behandlades. Där-som
vid utvecklades bl.a. värdet s.k. kombinationsföretag. Dessa kanav

vitt skilda slag, gârdssågar,t.ex. turism och hantverkvara av samt
industri- och legotillverkning.

Departementschefen anför för del hanatt jordbruket iattanseregen
glesbygden bör kunna få stöd såvältill investeringar kombina-som
tionsverksamheter, småskaligt.ex. förädling. Möjligheter till detta
skulle skapas höjningen Ävenmedlen för glesbygdsstöd.genom av
jordbruk utanför glesbygdsområdet kan framtideni ha behov utveck-av
lingsinsatser. Genomhöjning medlen för regionala utvecklingsin-av

skulle förutsättningarsatser skapas för utökad projektverksamhet med
inriktning jordbruks- och kombinationsföretag.

Under de åren småskalighar livsmedelsproduktionsenaste uppmärksam-
mats i riksdagsärendenett bl.a. pastörisering mjölkpar om av som
behandlas det följandei 6.4.

Utredningen har i 5 kap. redovisat de kontakter, studiebesök etc. som
den har företagit för bildaatt sig uppfattning den små-egenen om
skaliga livsmedelsproduktionen och den betydelse kandenna förväntas
få framtiden.i Därvid har utredningen begränsat till livsmedels-sig
hantering knuten tillär primärproduktion givetvis,som egen men som,
går vad traditionellt förknippasutöver med jordbruk.ett Företagsom

småbagerier städer och fårtypen i andra och förtätorter i sigav
till småskaligräknas livsmedelsproduktion har, med hänsyn tillmen

utredningsuppdragets bakgrund, lämnats utanför.
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förVid samtliga kontakter inställning redovisatshar positiven
forskning ochutredningen. Det gäller bl.a. de företrädare för

utvecklingsarbete har talat med vid Lantbruksuniver-utredningensom
Utred-Alnarp och Ultuna vid Lunds universitetsitetet i i osv.- -

också fått småskaligahar själv starkt intryck denningen ett attav
förtjänar ochlivsmedelsproduktionen hög grad samhällets stödi

Den värdefull bara bidrag tillinte sittuppmuntran. genomsyns
årsuppfyllandet syftena med livsmedelspolitiska beslut1990 utanav

också allmänt, den tillför landsbygdens näringslivattmera genom
initiativkraft och dynamik. Utredningen har detnoterat att inte rör

endastsig s.k. alternativ odling och för tillgodoseri sigom som-
väsentliga behov mycket därutöver, bl.a. nischprodukterutan av-
olika slag. genomgåendeEtt intryck hygienstandardär att och kvali-
tetsmedvetande hög nivå dessa verksamheter.är inom

Utredningen har emellertid bedömt detinte sin uppgift att görasom
någon allmän utvärdering den småskaliga livsmedelsproduktionen.av
Som redan har flera andra berörnämnts utredningsuppdrag getts som
olika aspekter Det har därför främst gälltämnet. kompletteraatt
utredningsmaterialet rimligtett sätt.

Bland utredningarövriga bör först några åthar uppdragitsnämnas som
livsmedelsverk.Statens Genom regeringsbeslut den 1991ett 26 juni

verket i uppdrag följa och analysera anled-att utvecklingen medgavs
det livsmedelspolitiskaning beslutet. Uppdraget två led,omfattarav

dels utvärdera målsättningenatt effekterna uppnå bättreatt en
folkhälsa, dels redovisa förutsättningarna småskaligatt för livsme-
delsproduktion hur ändringar i livsmedelslagstiftningen och desssamt
tillämpning påverkar dessa förutsättningar. åsyf-redovisningDen som

med det ledet skall anslagsframställningartas i verketsgörassenare
åren 1992-1994.

specielltEtt regeringsuppdrag har beträffandeLivsmedelsverketgetts
småskalig slakt. Det redovisas det 6.5 följandei avsnitt deti som
behandlar det ämnet.

I sin anslagsframställning för 199394 formavgiven förenkladi
småskaligverket broschyr slakt och ändringnämner en om en av reg-

lerna för äggpackerier ha funnit skäl tillsig intesäger sär-men
skilda åtgärder småskaligför livsmedelsproduktion.annan



-103-

Vidare har särskild utredare haft regeringens uppdrag atten överse
veterinärväsendet. Uppdraget har slutförts med betänkandet SOU
199288 Veterinär verksamhet behov, organisation och finansiering.-
Av indirekt betydelse också utredningenär kommunernasarbete förom

god livsmiljö, bl.a. kommer belysa frågoratt livsmedels-en som om
kontroll. Den slutförs under 1992.

Utredningen har detansett uppenbart, den inteatt bort dubblera
utredningar tillsatts förut. Den har uppfattat sitt uppdrag så,som

den böratt koncentrera på desig livsmedelshygieniska aspekterna på
småskalig produktion och därvid särskilt den målkonfliktöverväga som
direktiven pekar pâ.

6.3 Målkonflikten principiella ståndpunkter-

Utredningen ansluter alltsåsig 6.l till åsikten, bör hållaatt vi
fast vårvid höga livsmedelshygieniska standard, ocksåär 6.2men

meningen, vi bör underlättaatt den småskaliga livsmedelsproduk-av
tionens arbetsvillkor. Därmed den målkonfliktmöter jordbruksut-som
skottet och utredningsdirektiven talar Att undersöka den närmareom.
har utredningen nämnts sett sina huvuduppgifter.som som en av

Utredningen har kommit fram målkonfliktentill att bör nedtonas vä-
sentligt, mâni den den alls kan sägas existera. Det förhåller sig

såöverlag producenternaatt liten skalai har sitt kanske vikti-som
konkurrensmedelgaste utanför den begränsade närmarknaden deatt- -

garanterar jämn och hög kvalitet produkter.sina Brister i hy-en
gien kan leda till brister kvaliteti drabbar just dessa produ-som

hårt.center särskilt Några önskemål de hygieniskaatt kravenom
skall sänkas har de därför knappast.

Med det sagda vill utredningen naturligtvis påståttinte ha detatt
kaninte finnas undantag, mindre föreliggerän att det inte ett

kontrollbehov. Men det generella, övergripande omdömet utredningenär
säker Det grundas rad kontakter med Statens livsmedelsverkom. en
och regionala och lokala myndigheter, med vetenskapliga institutioner
med särskild inblick områdeti direkt med olikasamt producenter och
med branschorganisationer. Det vitsordas genomgående medveten-att
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företagare det här ärkraven stark bland dehygieniskaheten de ärom
förhållandena också praktiken goda.ifråga hygieniska ärDeom.

få framsärskild vikt vidutredningen lagt attVid enkät harsin
klart besked attåsikterna inkomnahygienkraven. De omsvaren gerom

lättnader.för generellanågon nämnvärd opiniondet finnsinte

egentlig knappastmålkonfliktnågon i meningMot denna bakgrund kan
målet ochområdet. Allaföreligga det här ärsägas ange-ense om

gå något isärnås. Vad kanlägna det skall meningarna sägasatt omom
iallmän bland producenternås. meningng målet skall En rättär

detalje-invecklade ochbestämmelserna onödigtliten skala ärär att
färdiga produktenden änrade och bordeatt se meraman

produktionsleden.enskildheter olikadei

konflikt.fråga någon egentligemellertidInte heller här detär om
deklarerade inriktningen attDen statsmakterna klart är resursernaav

på riktigthand skallför livsmedelskontroll första sättas ini
och andrafrämst påstorskalig verksamhet och därutöver restauranger

väl linjealltså officiella politiken istorkök. ligger denI princip
liten skala diskussionenmed önskemålen hos de producenter i rörsom

likaönskemål producenternashär. för övrigt inte bara utanDessa är
till-lokalaför denmycket kommunalanämndernas, harde ansvaretsom

synen.

hygienbestämmelsernadet knappastVidare måste det observeras äratt
Enkätsvaren vissvänder sig visar atti mot.trängre mening enman

detföremål för ogillande. Snarare ärföreskrift sällankonkret är
utformadeochöverhuvudtaget uppbyggdafråga bestämmelserna ärattom
praktiskadärför orsakarskala ochproduktionmed tanke i stor

småtillämpas riktigtdefördelarsvårigheter motsvarande närutan
hygienområ-tillkonkret anknytningmedföretag. enda reglerDe mera

livsmedelslokal.deklagar enkätsvaren, ärofta idet, omsom man
möjlig-ökadefrämstspeciella lättnader utanOch där krävs inteäven

dispensgivning.heter till

utformade med siktebestämmelserna ärattDet givetvis rättär
bestridsockså fullt naturligt; detDetstorskalig produktion. är av

stället erinrasbör iutvecklas här. Detbehöver inteingen och om
deverksamhetenstorskaligaverkligtdenjust inomdet är somatt

beslut.statsmakternasenligtskall göraskontrollinsatsernastora
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Utredningen har redan framhållit att regelkomplexet allmänt sett ter
sig alldeles för omfattande och detaljrikt. Inriktningen bör attvara
minska detaljregleringen generellt. En speciell översyn med tanke på
småskalig produktion däremotär knappast meningsfull vid sidan detav
arbete Livsmedelsverket kan förväntassom genomföra inom förramen
1991 års uppdrag. I fallvart är det främst mängd verksföreskrif-en
ter det gäller, och enskildheter i dem har utredningen inte ansett
sig böra gå in.

Utredningen vill på denna punkt tillägga denatt hyser vissen sym-
pati för det citerade önskemålet frågaatt i småskalig produktionom
rikta uppmärksamhet på den färdiga produktenmera och något mindre på
olika produktionsled. Det skulle ligga i linje med allmänna utveck-
lingstendenser, bl.a. kommer till uttryck i densom produktan-nya
svarslagen i kraft den 1 januari 1993. Det skulle också motsvara
det omvittnade hygienmedvetandet i den småskaliga produktionen och
mot dennas begränsade distribution. Utredningen emellertidär medve-
ten frågornaatt komplicerade,är bl.a.om grund bristerna iav
teknikutvecklingen för småskalig produktion och därav följande större
manuella inslag och andra faktorer ökar riskerna jämfört med desom
stora anläggningarna. Möjligen kan desätta regel kortareman som
transport- och lagringstiderna på plussidan. I fallvart borde det
enligt utredningens tanke möjligt åstadkommaatt lättnadervissavara
utan att äventyra standarden i stort.

Det förär utredningen tydligt att huvudsak i detta läge blir atten
garantera möjligheter till flexibel tillämpning dei enskilda fal-en
len livsmedelslagen och livsmedelsförordningen.av Främst betyder
detta dispensrättatt bör föreligga och att den bör hanteras ettsom
led den lokalai tillsynen. Utredningen vill redan någragöranu
ytterligare anmärkningar detta.om

Somframgått har tillsynsorganisationen övervägts i flera olika sam-
manhang under år. Ett bekymmer har bristervaritsenare särskilt på
det lokala planet också det regionala. De hänger medmen saman
allmän resursknapphet, överbelastning kommunernaoch andraav gene-
rella faktorer också med behovet speciell sakkunskap. Utred-men av
ningen har tidigare kommit kontakti med dessa problem, bl.a. harsom
gett upphov till känt JO-ärendeett J0 198889 378. Förhållan-s.
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tordeåren. Dettade senasteunderförbättratsförefaller hadena
för godarbetekommunernasutredningenbekräftas enkomma att omav

livsmiljö.

atthar varit,tillsynsorganisationenGenomgående i omresonemangen
nämnderna. Se-kommunaladehosligga kvarkontrollen börlokaladen

vilketbetänkande, iveterinårutredningensdetta iutvecklasnast
bättreoch ettmellankommunalt samarbeteökatföreslås bl.a. re-ett

önskvärda kompetensen.denförstärkastöd, syftegionalt i att

punkt.dennaavvikande meningdel ingenhar för sinUtredningen
iinriktningochorganisationnuvarandeutgångspunktFrån dess är

resursslö-innebäraskulle ettsjälvklarhet. Dethuvudsak närmast en
det här ärsmå företagdepå tillsyn överseri att satsa sommera

högretillsynenläggaockså fel attskullefråga Det envaraom.
stöd ochbehovetframhållas ärbehövernivå. Vad närmast avsom

arbetsvillkor börDessasdet sigtill de företag rörinformation om.
motive-bedömning ärfall, därförenklas och förbättras. De annanen

där.åtgärdasochbedömaslokalt och börrad, uppmärksammasgivetvis

Någonverksamhet.småskaligtalatUtredningen har här opreciserat om
istatsmakternaLiksombehövas.torde intebegreppsbestämningnärmare

industrinstorskaligatill den riktigthänfördeårs beslut sig1989
små före-fråga riktigthärdetdefinition, ärnågon närmareutan om

verksamhetersådanaalltframförVad ärintresserar somtag. som
SvenskkatalogenbelysesocharbeteALA-gruppensi t.ex. avavses

företagendastredan angetts,vidare,Vad ärlantmat. somsom avses
sidan bortseså andranågon utsträckning;primärproduktion imed egen

livsmedelshanteringbegränsadsådanbara bedriverfrån jordbruk som
defi-jordbruk. närmareHurmedtraditionellt förknippas ett mansom

egentligtkanutredningensåvittsaknar,draroch gränser se,nierar
åt till-överlämnaskanbedömningsfrågor uppkommerDeintresse. som

synsmyndigheterna.

tillsynsansvaretmyndighethosbör liggadispensrättenAtt somsamma
och arbeteläggerlikaså självklart. Omutredningen ansvarmananser

förtroende. Omochbefogenheterocksåmåste de enkommunerna, ges
dispensrät-Livsmedelsverket, börcentralt,tillsynsuppgift läggs

ligga där.ten
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En viktig aspekt ligger utanför utredningens uppdrag gäller fi-som
livsmedelskontrollen.nansieringen nuvarandeDet avgiftssystemetav

ganska Man bygger ocksåär nytt. i utsträckningstor egenkontroll.
Utredningen för deltror sin nåatt kan önskvärd effektivitetman

för rådandeinom Om emellertid fåsystem. vill till ståndramen man
ökade kommunala påt.ex. insatser det lokala planet, det ofrånkom-är

ligt revidera finansieringssystemet.att

Avslutningsvis vill utredningen anmärka huvudproblemetatt för den
småskaliga livsmedelsproduktionen brister teknikutveck-isyns vara
lingen, krångliga reglerinte eller betungande tillsyn sådanaäven om
faktorer också spelar in.

6.4 Försälininq opastöriserad mjölkav

Utredningen går härefter till denöver andra huvudfrågan, som avser
mjölk.pastörisering Därvid gäller de utgångspunkter harav som pre-

ciserats de föregåendei avsnitten Utredningen vill hålla fast vid
vár höga livsmedelshygieniska standard och har funnitinte behov av
några generella lättnader i gällande bestämmelser med hänsyn till den
småskaliga livsmedelsproduktionen. Utredningen ifrågasätter det ärom

tala målkonflikträtt att mellan livsmedelskontrollen ochom en
småskaligönskan befrämjaatt livsmedelsproduktion. En väl fungerande

lokal dispensrätt vad behövsär första hand.isom

Dessa ståndpunkter lätta tillämpaår påatt pastöriseringsfrågan.
Det emellertid angelägetär först klargöra fråganatt hur har aktua-
liserats och vilka krav har och vilkarests skäl har anförts.som som

Debatten uppståtthar det bekanta Dörrödsfallet har redovi-genom som
föregående.deti Det bör understrykassats utredningenatt inte har

det sin uppgiftsett ställning tillatt enskildheternata detisom
fallet. Vid besök plats gåttett har utredningen igenompar noga
frågeställningarna och, bör tilläggas, bästa atmosfäri harmen- -
då klargjort fåttoch full förståelse för ärendet handläggsatt i

ordning och endast kommer frågaatt principresonemang iannan nu.

Uppmärksamhet på frånriksplanet har detta fall väckt 1989. Den di-
rekta orsaken livsmedelsförordningen11 § ändrades, såatt attvar
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fall, ochenskildafrågor undantag iLivsmedelsverket prövaräven om
har pastö-Därefterskärptes.samtidigtföreskrifterverketsatt egna

tillfällen.vid flerariksdageniriseringsfrâgan bl.a. tagits upp
riksdags-dessaförekommit ivad harförredogör kortUtredningen som

ärenden.

beslutlivsmedelspolitiskaårs1990propositionenanledningMed omav
riks-hemstâlldes, atts vilken198990Jo60 iväcktes motionen -

föroch attregeländringarårs1989uttala motskulle sigdagen
tillståndfåskall kunnahygienisk standardmed godmjölkproducenter
konsumen-bredare kretsockså tillopastöriserad mjölksäljaatt en

Hygie-otidsenliga.meningmotionärensenligtSkärpningarnater. var
väsentligtgenerelltgårdarna dag settär imjölkhanteringeninen

medförenadekanbakterieriskertiden. Deförr ibättre än som vara
formerkontrolleradeochordnadeopastöriserad mjölk iförsäljning av

små.utomordentligtbedömasmäste som

valfria25 konsumenternaskonstaterade JoU attJordbruksutskottet
livsmedelslagstiftningensbekostnadfår skelivsmedel inte avav

eventuellVidfrån hälsosynpunkt.och trygghetsäkerhetpåkrav en
bedömningmycketmåstepastöriseringskravetfråndispens noggrannen

grund häravfannUtskottetsynpunkt.medicinskfrån bl.a.göras
ochavstyrktesMotionenbestämmelserna.ändraanledning attingen

riksdagen.avslogs av

motionanledningmedPastöriseringsfrâgan 1991äventogs av enupp
pastörise-måste reglernaEnligt motionärenm.19909lJo502 om-

kunskapmedlagstiftningen stämmer överensså attring över nyses
till4hänvisade JoUJordbruksutskottetområdet.teknik re-och

förutsätt-Livsmedelsverket övervägaatttilluppdraggeringens
denförordadelivsmedelsproduktion samtsmåskaligförningarna m.m.

livsmedelshygien-dvs.betänkandedettamedredovisasutredning som
vsuppleantutskottsbetänkandetTill me-utredningen. enenavgav

riktadeutredningförslagutskottetsstöddeningsyttring menomsom
handlägg-mjölk ochopastöriserad motförsäljningbådekritik mot av

Dörrödsärendet.ningen av

anledningpastöriseringsfrâgan medriksdagen avbehandladeÄven 1992
lantgårdarna ianför attnyd. Motionärerna199192L716motionen -

ochår sedanför 50omsorgsfullt sätt änmycketettskötsdag mer
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bör hänsyn tillatt ta detta. Försäljning opastöriserad mjölkman av
bör kunna tillåtas kommunerna; sedan får konsumenterna välja denav
mjölk de önskar. Denna motion hänvisades till lagutskottet LU 25

anförde, pågåendeatt utredningsarbete bör avvaktas innan riksda-som
någratar initiativ området. Riksdagen avsloggen motionen.

Innan går påin diskussion själva sakfrågan detman är viktigten av
klartatt göra för sig, vilka önskemål lättnader i pastöriserings-om

kravet egentligen ställs och vilkeni utsträckning det sker.som

Utredningen har med förvåningviss bakgrundmot Dörrödsdebat-en av-
ten och riksdagsärendena noterat bristen aktivitet och kontakter-
i pastöriseringsfrågan under arbetets gång. Först slutskedeti har
någon överhuvudtaget hört sig; det då fråga enskildav var om en
lantbrukare bedriver alternativ odling och tidigare haftsom dis-som

fåttinte den förnyad efter 1989.pens Av samtaletmen framgick att
hantering opastöriserad mjölk också hade förekomit vid alternativav
odling i anslutning till det antroposofiska Järna.centret i Efter
kontakt från utredningen kom skrivelse därifrån;in läget ävenen var
i det fallet dispensatt hade eftervägrats 1989. Vid den utred-av
ningen genomförda enkäten togs pastöriseringsfrågan endast iupp
några enstaka endast i demett med ett direkt krav lätt-svar, av om
nad i reglerna. Vid utredningens studiebesök och andra kontakter har
några sådana krav inte förts fram.

Utredningen måste konstatera, detatt rör sig praktisktett settom
mycket begränsat problem. Ingen har begärt annat dispens.än Detta
gäller även i Dörrödsfallet. Vid samtalen i Dörröd har för övrigt
just den här bilden tecknats; det rör sig dispens i ett ringa få-om

fall,tal inte Det tydligtär fråganatt fått förmera. stora
proportioner i Dörrödsärendet och detta indirekt i den allmännagenom
debatten.

tillFör utredningen kunde det dennamot bakgrund ligga nära hands
diskuteraatt pastöriseringsfrågan endast kortfattat och som en ren

dispensfråga. EGs direktiv 9246EEC påkallar emellertid ytterligare
överväganden.

Nämndadirektiv ingår inte i EES-avtalet, framtida ikraftträ-vars
dande för övrigt inte kan bedömasmed säkerhet. Utredningen utgårnu
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bliattkommerfrån direktivethär attemellertid i sitt resonemang
innehållerdet intedåmåste observeras attDetgällande i Sverige.
produkterOpastöriseradepastörisering.kravnågot kategoriskt

innebära atttordekrav. Dettaandra, strängade uppfyllergodtas om
produkter - prin-opastöriseradekan importSverige inte vägra av

importeradesärskilda kravställacipfrågan möjligheterna attom
bet.gånger, cit.flerariksdagenbehandlatslivsmedel har avseav

inhemskafördel, dvs.förför Sverige attMöjligheternaJoU. egen
utredningen intepastöriseringskravet tarhålla fast vidprodukter,

återkommer.fråganjust nu;upp

pastöriserings-sakdiskussiongårUtredningen inte in omegenen
expertishar ingenUtredningeneller ickekravets egenvara.vara

de experterför emotunderlag att sägadärförområdet och saknar som
gällande ordning.har stöttnaturligtochtalat medden har nog,som,

blev1937,infördespastöriseringstvånget,också klartDet attär som
mjölkhanteringenmedhälsoriskernaminskaföreffektivt medel attett

går intebesvärande. Dettidigareolika sjukdomaroch utrota varsom
medförenadekandagrisker ivissa ävenheller bestrida attatt vara

blir beror natur-dehurpastöriseringskravet; storaavkallatt ge
ställervillkorvilkagår ochlångtligtvis hur somuppmanman

ersättning.

inledningsvis,återgavsståndpunkt,principiellautredningensMed som
uppluckringföreslå någonintebäst attotvivelaktigt överensstämmer

försakskälsådant. Somettpastöriseringskravet annanensomav
kravmotsvarandesaknaden ettuppfattamåste dockståndpunkt avman

väga.skalldethur tungtdärmed inget sagtEG,inom ansesom

dispensmöj-bedömningutredningensgäller enligtHuvudfrågorna dagi
dispensfrågordelfrågorztvâioch kan preciserasligheterna gm

skallochlokaltochcentralt intefå manskall prövas gmendast
dispen-så attrigoröst,pastöriseringskravettillämpafortsätta att

aktuella.blifall kanfåtali detvägras även somser

principiellautredningen sinvidhållerfrågordessaförstadenI av
motivera,kanunder arbetetframhar komitståndpunkt. Ingenting som

dispensfrågor iprövabetros att van-nämnderna intekommunaladeatt
räckviddpraktiskabegränsadefråganspekarordning. Tvärtomlig

ochgällerallmänhetfrån vad iundantagettklart göraemot att som
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har gällt också på detta område tidigare.som Det finns ingen anled-
ning skettatt, i Dörrödsfallet, besvärasom regeringen, kammarrätten
och Livsmedelsverket med dispensfrågor.

Den andra frågan besvarar utredningen så, att det i fallvart inte
finns sakliga skäl att uppställa strängare krav i praktiken än som
gäller enligt EGs direktiv. Därutöver vill utredningen endast anföra
följande.

En grundläggande förutsättning för tillåtaatt vidgad hanteringen av
opastöriserad mjölk är detatt med betryggande grad säkerheten av
kan kontrolleras, mjölkenatt uppfyller de särskilda krav måstesom
ställas med hänsyn till denatt inte har pastöriserats. Det skall
således stå klart faraatt inte uppkommer för mjölkenatt före kon-
sumtion förorenas eller blir otjänlig till människoföda. Sådana krav
omfattar i förekommande fall mjölkens hantering i alla led, så-dvs.
väl förhållandena på produktionsplatsen under transport och isom
butik eller motsvarande. Skall försäljning ske flerai kommunerfår
det bli fråga för de olika nämndernaen att pröva och övervaka verk-
samheten i kommun.resp.

I dispensbeslutett bör under hur lång tid mjölken fåranges saluhâl-
las, hur den skall förpackas och hur förpackningarna skall märkas
samt inte minst vilka volymer verksamheten får Utredningen- avse.-

det finnsatt anledning fästaattanser särskild vikt vid frågan om
verksamhetens omfattning och den begräsning denna skall ske iav som

beslutett dispens. En kvantitativ begränsningom kan lämpligen ske.
Enligt utredningens mening bör dispens normalt inte få för-en avse
säljning än 1 000 liter mjölk dag ellerav mer 7 000 liter iper vec-
kan. Försäljning bör heller fåinte ske annat än till konsument,
antingen direkt gården eller direkt sådana butiker ellergenom
institutioner erhållit dispens för försäljning ellersom beträf--
fande vissa institutioner tillhandahållandeannat opastöriseradav-
mjölk från gården.

Det ligger i sakens natur olikaatt nämnder kan komma olikaatt ta
ståndpunkter, bl.a. Dörrödsfallet visar. Detsom är inte märkvärdi-

här ängare annars.

Om löser den akuta frågan ändrad dispensrättman enligtgenomen
angivna linjer, återstår bedömaatt hur framdeles skall ställaman
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till di-pastöriseringskravet med hänsyn EGsdet nuvarandetillsig
aktualiserarprincipfrâga.9246EEC. Denrektiv Det är störreen

många sektors-slag andrafrågor och bedömningar precisav samma som
lär fåfrágor sambandmed EESoch EG. Den in i ett störresättasi

lösas med anläggande principiellasammanhangoch synsätt somav samma
anföradärför tillsektorsfrågor. Utredningen begränsar sig attandra

några synpunkter.

så,allmänna attitydhar uppfattat statsmakternas attUtredningen
starka sakskäldet finns speciellt emotregler godtas inteEGs om

inte.förhandlingsfrågor diskuterar utredningen självfalletdem -
innebärasvårt det skulleförefaller utredningen hävda,Det att att

ifrågavarande område.oacceptabla reglernarisker godtaatt nu

A förstå nationellsidan det också svårtandra att inteär att en
regel område, med dispensordning saksvensk detta i svararen som

fåttEGdirektivet, skulle kunna försvaras. Utredningen harmot
helstde flesta mjölkproducenter vilket fallintrycket iatt som

både och billi-kommer finna fortsatt enklastatt pastörisering vara
harFör detta talar bl.a. de utredningenexperter,gast. att som

opastöriseradtalat med, har bedömt EGs villkor för försäljning av
mjölk mycket stränga.som

och ofta hörd synpunkt bör iEES- EG-sammanhang SverigeEn i är att
hålla standard den högre änfast vid nationelladet längsta sin ärom

påsynpunkten kan naturligtvis tillämpas pastörise-EG. Deninom
långt utredningenringsfrågan. den förtjänar drivas saknarHur att

väsentligtfall det emellertidsakkunskap för Iatt avgöra. vart syns
frågan.praktiska och dramatiserabeakta synpunkter inteattatt

fö-överväganden utredningen tilldetta slag har lett inteatt nuav
dåmedEGspastöriseringsreglerna harmoniserasreslå, de svenskaatt

detkonstaterar endast attslutligt Utredningenblivit antagna.dessa
framtidfrågan pastöriseringskravetsofránkomligtblir att ta upp om

ckså attkonstaterartill direktiv. UtredningenEGsanslutningi
ligger iuppenbarligenenklareförslag dispensgivningdess eget om

med direktivet.linje



Småskalig slakt6.5

Från den juli skall1 1993 i allprincip slakt djurstörre ske vidav
kontrollslakterier står under tillsyn livsmedelsverk.Statenssom av
Att byråbesiktning längreinte kommer möjligatt år följdvara en av

års1989 beslut förstärkt livsmedelskontroll. Riksdagen enigom var
detta, med endast tilläggsyrkandeett JoU 14 33 vpkom res. om en-

utredning med förslag till skydd för den småskaliga slakteriproduk-
tionen vid förändrad köttbesiktning.en

Det har uppdragits åt Livsmedelsverket möjligheternaatt överväga att
förenkla förutsättningarna för småskalig slakteriverksamhet. Verkets
utgångspunkter för köttbesiktningsreglernas till sådananpassning
verksamhet har beslutetvarit, att effektiv och likformig kött-om en
kontroll helai landet skall upprätthållas, konsumenternaatt skall
tillförsäkras kött har producerats i hygieniskt tillfredsstäl-som
lande former kravenoch att fullgott djurskyddett i sambandmed
slakten skall tillgodoses. Ett tjugotal anläggningarmindre har hit-
tills godkänts.

Till utredningen har överlämnats framställningar med anledning av
avskaffandet köttbesiktningsbyráerna från länsförbundLRFs iav
Norrbotten frånoch Arvidsjaur-Arjeplogs LRF-avdelning. I framställ-
ningarna hemställs bl.a. dispens efter den juniäven 30 1993 frånom
kravet på levandedjursbesiktning vid slakt Norrbottensi inland, dvs.
Arjeplogs, Arvidsjaurs, Jokkmokks, Gällivare, och PajalaKiruna kom-

Även flera andra framhållitintressenter har de vill haattmuner.
kvar möjligheterna till byråbesiktning.

Anledningen till de kommunala köttbesiktningsbyråerna,att där det
någoninte krävs levandedjursbesiktning, skall avskaffas är att man

önskar uppnå effektiv och likformig köttkontroll hela landetien
prop. 19888968 21 ff.. Avsikten f.dock s. 24 föränd-är atts.
ringen skall påverkainte utvecklingen slakterier.mindre Det ärav
mot bakgrund härav uppdraget till Livsmedelsverket skallsom ses.

Utredningen har ochi för sig tagit intryck deett visst synpunk-av
har framförts framställningarnater de överlämnade ochi försom som

ocksåövrigt har fram olika kontakter under arbetet.kommit vid Med
hänsyn till de skäl, ligger till grund för de enhetliganyasom reg-
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verksam-underlättasträvanden atttill deköttkontroll, ochlerna om
finner siguttryck,tillkommitharmindre slakterier,vidheten som

frånavvikelsernaönskadedetillstyrkabörautredningen intedock
ordningen.den nya

direktivockså EGssammanhangärdettamåste beaktas ifaktorEn som
visserligenkanföregående. Detdetiredovisatsomrâdet, harsom

EES-avtalet, när-ingår islakt,reglerEGskonstateras att somom
förutsättningarverksamhetensstorskaligaefter denuppbyggdamast är

verk-småskaligförhämmandeverkaavseenden kanoch de i vissaatt
attSverigedockåligger detEES-avtaletföljdsamhet. Som aven

strävandenvissaatthar noteratUtredningenreglerna.implementera
EG-reglerna,tillämpningenmånnågon lättaförekommer iatt avupp

marknad. Huru-lokalhela Sverigebetraktabl.a. att som engenom
medförenligaalla delar ärsträvanden iresultaten dessavida av

helt klart.EG-reglerna inteär

Småskalig verksamhet övrigti6.6

de-antalmycket stortföregående detframhållits ettdet ärSom i
reglerDessalivsmedelsproduktionen.påverkarochtaljregler styrsom

livsmedelspro-småskaligahämmandeförochonödigauppfattas ofta som
livsmedelslagstiftning-såvälverksamhet. Tillämpningenducenters av

andra be-livsmedelslokaler,godkännanderegler, t.ex. somavomens
nämnder.kommunalahuvudsakankommer ide i PBL,stämmelser, t.ex.

harallmänhetdet ihaft tyder attharkontakter utredningenDe
mel-samarbete,fall bramångaförhållande, ettiutvecklats gottett

frågadet här ärlivsmedelsproducenteroch de om.lan nämnderna

handförstaipåstå, detattunderlag för attsåledes intefinnsDet
svårighe-påtaladetill delederregeltillämpningkommunernasär som

utformningreglernas somverksamhet. Det ärsmåskaligiterna snarare
tillräckligtoch intealltför stelaoftaproblemen. De ärskapar ger

förutsättningartill defallenenskildadeiför anpassningutrymme
Medpräglaslivsmedelsproduktionensmåskaliga av.denoch behov som

för-hellerdet intekomplexitet ärochomfattningreglernastanke
problemofta stötersmå företag somtillämpningenvånande, att

orealistiska.upplevaskan som
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De regler förstai hand bör modifieras de gällerär godkän-som som
nande livsmedelslokaler hanteringsamt och i viss utsträckningav - -
märkning livsmedel. Utredningen kan förut gåsagts inte inav som
föreskrifter utfärdats på verksnivâ och har överhuvudtaget saknatsom
möjligheter att inom sin tidsramsnäva bearbeta sådana detaljfrågor

kommer dettai sammanhang. Somallmän riktlinjesom vill utred-upp
ningen att den kommunalanämnd har tillsynen små-ange, översom en
skalig verksamhet alltid bör kunna medge undantag från gällande be-
stämmelser, såväl livsmedelsförordningeni dei med stöd däravsom
utfärdade föreskrifterna. förutsättningEn måste naturligtvis varjei
enskilt fall att verksamheten kan bliantas bedriven så därvara, att
hanterade livsmedel blirinte skadliga förtära,att smittförande
eller otjänliga till människoföda ochannars att inte heller något

väsentligtannat konsumentintresse åsidosätts.

Man kan bl utvidga de möjligheter till undantag från kraveta.
tillstånd för saluhållande livsmedel plats godkändän iav annan
livsmedelslokal, finns i 4 kap. 2 § första stycket tillämpnings-som
kungörelsen. Även andra deän där kan undantas.varugrupper som anges
Dispensmöjligheten i andra stycket omfattar endast lik-ärvaror som
värdiga med dem i första stycket. Dessutom kan t.ex.som anges man
låta livsmedelslokaler godkännas med utgångspunkt förenkladei krite-
rier, direkt anknyter till verksamhetens och omfattningsom artmera

deti enskilda fallet.

I fråga gårdsförsäljning opastöriserad mjölk kanom övervägaav man
dispensmässig utvidgning bestämmelsenen i 4 kap. första2 § styc-av

ket 5 tillämpningskungörelsen undantag från tillstånd enligt 16 §om
livsmedelsförordningen för hantering livsmedel ställeannat änav
i godkänd livsmedelslokal. För butiks- och institutionshantering gäl-
ler förekommandei fall vanliga regler butikslokal.om

Vissa undantag också frånmotiverade reglerna märkningsyns vara om
livsmedel. Konsumenternas intresse information livsmedlenav av om

får då tillgodoses annat sätt, exempelvis anslag försälj-igenom
ningslokalen. Den nära relation mellan producent och konsument ärsom
utmärkande för småskalig livsmedelsproduktion underlättar kommunika-
tionen dem emellan. mångaDen torde i fall medverka till konsu-att

fårmenten väl så god information livsmedelssom annars om samman-
sättning, hållbarhet m.m.
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däremot,utredningenhandelgäller lagen med dryckerNär det anserom
grundtill vägeralkoholpolitiska överväganden liggerdeatt som

livsmedelsproduktion.småskaligunderlättaintresset attäntyngre
således inte motive-från lagens bestämmelserSpeciella undantag är

med sådan verksamhet.rade sambandi

från PBLundantagtillpåkallat ökade möjlighetermedHuruvida det är
svårt bedö-attlivsmedelsproducentersmåskaliga ärväglagen föroch

några fö-föreslåförha underlag attUtredningen sig inteanserma.
egentligadessutanfördessutom liggerlagar,rändringar dessai som

nyligenPBLUtredningenarbetsområde. erinrar att översyn avom en
lämpligen kanaktuella frågorhärigångsatts och atthar menar

arbetet.uppmärksammas deti

Kostnadsfrågor6.7

livsmedelspro-småskaligfrågahar framgått utredningen iDet att om
regler yt-gällandeåsyftar sådana förändringarduktion främst i som

kommunalatill deenskilda fall nedterligare skjuter avgöranden av
Enligtundantag.medgeökade befogenheternämnderna och dessa attger
någratillledabedömning kommerdetta knappast inte attutredningens

besparingar.förenklingar ochtillkostnadsökningar utan snarare

fallsådanagälleruppmärksammaproblemenda värt attDet som syns
frånökade tillsynsinsatserkan leda tilldispensbeslut attdär ett

sälja opastö-påkallade. dispensframstår En attsidakommunens som
exempel.riserad mjölk kan tas som

att och i vartskenbartproblemetdet här mestärUtredningen menar
handförstaihålla fast vid principen attbörManfall inte stort.

Vederbö-kontrollprogram.fastställdaegenkontroll enligtpåbygga
kontroll.erforderligförkostnadensålunda bärabörrande företagare

dispensförmånende fall därgälla iävenbör givetvisDetta enav
fastställandevidökad kontroll. Att avkan motivera manenanses

måstealltidtillsynen i övrigtvid utövandeochkontrollprogram av
kostnads-ochkontrollbehovetbådebedömningrealistiskgöra aven

utvecklas.behöver inteaspekterna
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Utredningens erfarenhet Dörrödsfallet påär denna punkt positiv.av
förutSom ansågnämnts den livsmedelshygieniska expertisen inte moti-

verat att utredningen skulle ta initiativ till någon speciell prov-
tagning, utan egenkontrollprogrammet ansågs tillfyllest. Och lantbru-
karen Dörrödi har själv uttryckligen någonsagt sig inte ha invänd-
ning mot sig kontrollprogrammet eller kostnaderna.vare

Om i såett besvärligt ärende Dörrödsfalletman har klaratsom av
kontroll- och kostnadsfrågorna, bör det enligt utredningens mening

möjligt även i övrigt. Utgångspunkternavara för ställningstagandet
sedan dispens har bör alltidgetts statsmakternaen att har lagtvara
fast huvudinriktning påatt satsa kontrollsom riktigt storskaligav
verksamhet isamt övrigt främst restauranger och andra storkök, inte
alls verksamhet den härtyp är aktuell, den småskaligaav attsom
livsmedelsproduktionen överlag kännetecknas ett högt hygienmedve-av
tande, bottnar bl.a. i hög kvalitetattsom år konkurrensmedelett av
avgörande betydelse, att statsmakterna klart uttalat sig för att
småskalig verksamhet skall underlättas och stödjas sådanasamt att
dispenser här rimligen inte kommer frågaisom dåavses denannat än
kommunala nämnden hyser ett visst förtroende för vederbörande företa-

Från fältet kan utredningengare. omvittna goda erfarenheter med pro-
visoriska tillstånd under uppbyggnads- och övergångsskeden företc.

lantbrukareatt eller företagarege en reell möjlighetannan atten
pröva idéer.sina

Utredningen bortser fråninte att det kan uppkommaenskilda fall där
kommunerna inte enligt gällande avgiftsregler får full kostnadstäck-

för sådananing ökade kontrollinsatser diskuteras här. Detsom syns
tveksamt detta är tillräcklig anledningom att avgiftsreg-överen se
lerna. Andra skäl kan dock kanske anföras gör översyn motive-som en
rad. Utredningen vill för sin del bara understryka detatt angelä-är

å sidanget kommunernaatt får full kostnadstäckning, åena andra
sidan inte de småföretagatt det här gäller blir ålagda orealistiska
kostnader. Bland specialfrågor kan förtjäna att tas hän-isom upp
delse översyn vill utredningen peka skillnaden mellanav en verk-
samhet bedrivs godkändi livsmedelslokal och verksamhetsom en som
bedrivs i lokal.annan



Författningsfrågor6.8

tillförslagFrån på lägga frambörjan utredningen inställd attvar
tvekan.inställde alltförfattningsändringar efterhand sig störremen

kanoch 6.3 ochSkälen har framgått föregående särskilt 6.1detav
dettyngdpunkten itvå det första liggersammanfattas i punkter. För

föreskrifter.Livsmedelsverketslivsmedelshygieniska regelsystemet i
ändringarförslag till iutredningens sak utarbetaDet är inte att

uppdragLivsmedelsverket specielltde reglerna, och dessutom har ett
småskaliga livsmedelsproduktio-med sikte på denatt översyngöra en

uppenbart,det andra det enligt utredningens attFör meningärnen.
helhet,detaljregleringen dessbör efter begränsa isträva attman

småföretagare.bara efter lättnader förinte vissa punktvisa

förslag tillnågranämnda skäl lägger framAv utredningen intenu
beröras,fråga måste emellertidförfattningsändringar. konkretEn

ståndpunkt 6.4 inne-nämligen pastöriseringsreglerna. Utredningens
bär återgå före års ändringar ll §bör till rättsläget 1989 iatt man
livsmedelsförordningen Livsmedelsverkets föreskrifter, dvs.och i
låta förordningende kommunala nämnderna besluta dispenser. Iom

från föreskriverändrades villkorssatsen om ej livsmedelsverket
fallet ellerannat till om livsmedelsverket det enskildainte i

återgångobserverarföreskrifter medger undantag. Man att engenom
till den tidigare måste kombineras med ändringar i Livs-avfattningen
medelsverkets föreskrifter. Utredningen anmärker detatt även
några åläggerandra punkter förekommer, livsmedelsförordningenatt

möj-enskilda fall. kanverket Det övervägaatt pröva värt attvara
ligheterna till decentralisering där.även

möjlighetenUtredningen vill till den harsist nämna, att övervägt av
myndig-generell föreskrift dispensrätten ligger hosatt sammaomen

livsmedelslagensådanhet tillsynen. föreskrift kunde in iEn tassom
emellertidoch andra lagar kommunal verksamhet. Det sigstyr rörsom

Utredningenfråga förvaltningsråttsligallmänt natur.större avom en
begränsade sammanhang.vill aktualisera den dettainte i

v
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