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SOU 1998:61

Till statsrådet och chefen för

Jordbruksdepartementet

Regeringen bemyndigade den februari6 chefen för1997 Jordbruks-
departementet tillkalla kommitté med uppgiftatt göra översynatten en

livsmedelstillsynen.av
Med stöd bemyndigandet tillkallades den 10 april 1997 leda-av som

riksdagsledamöterna Birgitta Carlsson och Michael Hagbergmöter samt
Örjandocenten Nilsson och f.d. kommunalrådet Kerstin TillSvenson.

kommitténs ordförande utsågs f.d. generaldirektören Lars Ag.
Till förordnades den 30 april 1997 ombudsmannen Larsexperter

Amundsson, kvalitetschefen Rolf direktörenBrattström, Ericsson,Bo
länsrådet Ulf generalsekreterarenHenricsson, Bengt enhets-Ingerstam,
chefen Karlsson, direktörenBörje Rein kanslichefenKarm, Anders
Lindström, utredaren Lindström, direktörenIrene Movitz, civil-Jan

Arm-Christineingenjören Nordstrand, förste stadsveterinären Sven
Rydberg och departementssekreteraren Ann-Jeanette Zweigbergk.von

förordnadesDen 20 augusti 1997 direktören Allanexpertsom
Nyrén. Den januari 1998 entledigades19 departementssekreteraren

Zweigbergk ochAnn-Jeanette dag förordnades hovrätts-von samma
LöfrothKerstin i utredningen.att expertassessorn vara

Till sekreterare förordnades fr.o.m. den 1 april 1997 organisations-
direktören Erik Lindgren och fr.o.m. den juni avdelningsdirek-9 1997

Sandbäck.Göran Gunilla HenrysdotterJuristen har förord-tören varit
nad sekreterare i utredningen fr.o.m. den januari den7 t.o.m.som

april7 1998.
Enligt kommitténs direktiv dir. 1997:25 skulle uppdraget redovisas

den december31 1997. beslöt denRegeringen oktober16 1997senast att
tiden for redovisningen uppdraget skulle förlängas till den april30 1998.av

Utredningen livsmedelstillsynen överlämnar härmed betänkan-om
det Livsmedelstillsyn i Sverige. Kommitténs ställningstagande är
enhälligt.
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slutfört.därmeduppdragKommitténs är

april 1998Stockholm den 30

ALars g

Örjan NilssonCarlssonBirgitta

SvensonKerstinHagbergMichael
Lindgren/Erik

SandbäckGöran
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Sammanfattning

livsmedels-omfattande beslutriksdagenSenast tog ett mer om
dendå beslutadesförstärkningkontrollen 1989. Den avsomvar

styrande funktion motive-Livsmedelsverketstillsynen ochcentrala av
centraliseradekontrollen detförbättrarades behovet att avav

och handel. Andrafram industrihade vuxit inomhanteringssystem som
livsmedels-betydelse för utformningenutvecklingstendenser avav

och konser-tillsatseranvändningen råvaror,kontrollen av nyavar
livsmedlens hållbarhet iförpackningsmetoder för ökaverings- och att

kontrollendistributionskedjoma. Vidare ansågsde allt längre att mer
innehållsdekla-och pålivsmedlens sammansättningborde inriktas på

livsmedelskontrollBehovet skärptoch märkning.rationer somav en
för detviktigt motivhela landetutförs likartatpå sätt över ettett var

avgiftssystem infördes 1990.som
livsme-koncentrationstendenserna inomharUnder l990-talet
livsme-takt. industrindelssektom långsammare Ifortsatt i ävenmen -

andelländer litenjämfört med andradelsindustrin har Sverige en-
medlivsmedelsindustriernasmåföretag, svenskade äräven storamen

detaljhandeln har koncent-ochinternationella relativt små. Parti-mått
harstorhushållkraftigt. Antaletbutiker har minskatoch antaletrerats

serverade måltider,antaletmindrerelativt ärökat något än sommen
miljoner/dag.5närmare

dåligasjukdomsutbrott till följduppgifter finnsDe avomsom
någratyder inte pålivsmedelshanteringlivsmedel eller bristfällig

har deneller tillsyn. Kommitténlagstiftningöverhängande brister i mot
genomgripandenågraanledningbakgrunden inte övervägasett mer

inriktning.livsmedelstillsynensellerlivsmedelslagen iförändringar i
enligt regeringensde frågordärför inriktatsUtredningen har mot som

uppmärksammas:direktiv särskilt ska

kommunmellan ochansvarsfördelningen stat.
rollden regionala nivåns

samverkaninterkommunalförutsättningarna för
obligatorisk egentillsynmedsystemet
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ochavgiftssystemet- -
marlcnadsanordningar.frågor EGsför vissaansvaret om- -

lång tid präglatshar underkommunAnsvarsfördelningen stat av-
viktigkommunerna.uppgifter till Detdecentralisera ärsträvan att en

kommit1990-talet harundermed resultatstyrning,idén attdel somav
och regeringriksdaginnebärsektorn.offentliga Dentillämpas deni att

följaochmåltilldetaljerad resursstyrningfrånhar gått attöver ange
harkommunernainriktningdennakonsekvensresultat. ärEn attavupp

uttryckt ioch arbetssätt,välja organisationfrihetfått ökad senastatt
erbjuder samverka överkommunallagenmöjlighet attden nusom

nämnd dennaVid sidanikømmungränserna avgemensamen
lagområdenfyrahar det inomsamverkamöjlighetgenerella att -

förförutsättningarskapatshälsoskyddmiljöskydd ochdäribland en-
finnas ikandeavtal utnyttjakommun att annanensomresursergenom

iändringmotsvarande görsföreslårKommitténkommun. att en
förkommunmöjligt anlitablirdetlivsmedelslagen, så attatt annanen

fattakommunanställd iuppdra attuppgift ellerviss en annanen
livsmedelslagen.ärende enligtbeslut i

denstärkasyftade tilllivsmedelskontrollenbeslut attårs1989 om
undantagenfåde ganskabeslutetverksamheten. Det ärcentrala ett av

inomutvecklingenpräglathardecentraliseringstendens,från den som
Livsmedelsverket1980-talets början.sedansektornoffentligaden

produk-ochslakteriertillsyn 430 störredirektför caavnusvarar
tillsyns-hosspecialiserad kompetenskrävertionsanläggningar som

småskaliga,inteanläggningar,200 ärmyndigheten. För närmare som
anlägg-allaStockholm stårikommuner:tillförtshar tillsynen över nu

flesta.deGöteborgkommunal tillsyn, iunderningar
utveck-skullekommunansvarsfördelningenfrågaI stat enom -

medenlighetikommunalisering, strävantotalkunnalingslinje vara en
livs-helaföraalternativet överdecentralisera. Det är attmotsattaatt

enheter, såregionalamedorganisationstatligtillmedelstillsynen en
Danmark.sker isom nu

års-högstfanns 1996kommunerlandets 288flertaletI enav
utveck-förgod grundintelivsmedelstillsyn. Dettaarbetskraft för är en

finnsfrån detutgårKommitténpersonal.ochverksamhet attling nuav
ochenheterverksamheten iutvecklaför störreförutsättningarlegala att
det.personalenhos görafinnas incitament attdet kommer attatt
ochmellanansvarsfördelningenför statgrundernaKommittén attanser

Jord-framhöllRedan livsmedelskontrollenbeslutårssamband med 1989i om
iborde kunnasamverkanmellankommunal prövastillmöjligheternabruksutskottet att

ökad omfattning.
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kommun i prövning och tillsyn bör bestå. fortsattEn decentralisering
till kommunerna bör successivt ske, finnsdet förutsättningarnär att
upprätthålla erforderlig kompetens, kontinuitet och tillgänglighet i
verksamheten. Tillsynsansvar bör också hittills kunna flyttas isom

riktning, det finns särskilda skäl. Om Livsmedelsverket ochnärmotsatt
kommun har olika uppfattning tillsynsansvaret ska ligga, bören om var

beslutaregeringen i ärendet. Regeringen bör också kunna besluta att
Livsmedelsverket ska det finns allvarliga brister iöver,ta om en
kommuns tillsyn.

Livsmedelsverkets omfattaruppgifter dels direkt tillsyn, delsnu
normgivning, uppföljning och utvärdering tillsynssystemet. Prin-av

skäl talarcipiella för Livsmedelsverkets uppgifter centralatt som myn-
dighet renodlas. föreslårKommittén verkets organisation iatt överses
syfte tydligare skilja de centrala myndighetsuppgiftema från denatt
operativa tillsynen. För organisationen den direkta tillsyn, inteav som

förasbör till kommunerna, kan fyra alternativ urskiljöver as:

"resultatenhet" inom verketen-
helt fristående central myndigheten-
fristående sektorsorganisation med regionala enheter ochen-
länsstyrelserna uppgifter och personal.att övertar-

Kommittén tillinte ställning anslagsfrågor. bör behandlasDe itar orga-
nisationsöversynen. bör behandla den verksamhetDenna inteäven som
har berörts kommitténs uppdrag.av

Länsstyrelserna enligt livsmedelslagendenutövar närmare
tillsynen i länet och beslutar i överklagningsärenden.

Utredningsdirektiven kommittén ska beakta vadsäger att som an-
förts Lagutskottets betänkandei 1994/95:LU20. Utskottet hänvisade
där Riksdagenstill vad revisorer anfört granskningi länssty-en av
relsemas och arbete på livsmedelsområdet. menadeRevisorernaansvar

länsstyrelserna har "ett indirekt och oprecist för livsmedels-att ansvar
tillsynen länet.i

Kommittén länsstyrelsemas tillsynsuppgift enligtattanser
livsmedelslagen bör utgå. Därmed24 § påverkas inte länsstyrelsemas
generella uppgift de initiativ behövs för fastställda natio-att ta attsom
nella mål får genomslag. Behovet länsstyrelsemasutnyttja sak-attav
kunskap livsmedelstillsyneni består och kan hittills komma tillsom
uttryck i regeringens regleringsbrev.

statsmakterna har tidigare avvisat tanken länsstyrelsernaatt ge
direkta tillsynsuppgifter enligt livsmedelslagen. förFörutsättningarna
länsstyrelsemas medverkan livsmedelstillsyneni har enligt kommitténs
uppfattning inte på något avgörande förändrats under 1990-talet.sätt
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organi-tillsynen kancentrala operativanuvarandehur denFrågan om
Livsmedelsverketsbehandlas deniemellertidbör översyn avseras

börkommittén göras.organisation, ansersom
uppgift. Denkommunaltredje landGränskøntrøllen ärmot ennu
Livsmedels-råd frånoch allmännaföreskriftergradi högstyrs av

och andragränskontrollveterinärer gräns-förordnarocksåverket, som
kommunalbetalt enligtfår taxa.kontrollörer. Kommunerna ta

statligt åtagan-gränskontrollen börKommittén ettatt ses somanser
grund bl.a. i EU-skäl, har sinpraktiskaocksåtalarde. dettaFör som

gränskontrollfrågor.likformi hanteringpåkravmedlemskapets avg
utredaytterligarebehovenligt regeringenfinns attDet ett ans-av

marknadsordningar.EGsvissaenligtkvalitetskontrollenförvaret av
ansvarsfördelningenforgällerden principKommittén att somanser

gällaböranläggning ävendvs.livsmedelsförordningenenligt typ av --
gällerVadjordbruksförordningar.grundas på EGskontrolldeni som

grund ihar sinreglerdetaljeradeoftadekontrollen enligt som
åtagandet ioffentligadetkommitténjordbruksförordningama attanser

ochrådgivningmyndighetsutövning,tillbegränsashand börförsta
bedöm-myndighetensförunderlagframUppgifteninformation. att ta

möjligt överlämnasbör så långtefterlevsbestämmelsernaning av om
oberoendetill s.k. organ.

ochskattlappverksvåröverskådligtFinansieringssystemet är ett av
otydlig redovisningavgiftsuttag,förprinciperolikaavgifter med av

kostnads-avgiftsuttag. Devarierandekostnader ochbakomliggande
såLivsmedelsverkettill ärkommunernauppgifter rapporterarsom

otillräck-Avgiftssystemetoanvändbara.praktikendeosäkra i äratt ger
varierandetilltillsynkommunernasförförutsättningarliga att anpassa

behov.
medharmyndighetsutövninguppgifteroffentligaAllt fler även --

förorsakardenprincipenavgiftsñnansierade enligt attblivitåren som
bärabörliknande ocksåellersäkerhetskontrollersärskildatillsyn,

avgifterbestämmauppgiftenföreslårKommittén attkostnaderna. att
kom-tilldecentraliseraslivsmedelslagenenligtoch tillsynför prövning

avgifterfårkommunernabörUtgångspunkten uttaattvaramunerna.
får denverksamhetenkostnader, såallatäcker i attstort sett om-som

redlighetrisker ochlivsmedelshanteringensinriktningfattning och som
efter-för bättreincitamentskapasyfte börandrakräver. Ett attvara
inomavgiftssystemenhetligtblir ocksåreglerna. Detlevnad ett merav

bakgrundverksamhetsområde,hälsoskyddsnämndens motochmiljö-
miljöbalken.medarbetetförhar angivitregeringenprinciperde somav

avseendebefogenhetermotsvarandebör fåLivsmedelsverket
tillsyn.direktaverkets
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skattefinan-fortsättningenitillsynsaktiviteter måsteVissa även vara
ikostnader bör redovisasvilkaKommittén har preciseratsierade. som

böroch vilka aktiviteterlivsmedelstillsynenkommunaladen varasom
centralanuläget betalas vissaavgiftsfinansierade. Iskatte- myn-resp

överför tillsyns-% sinadighetsuppgifter kommunerna 15att avgenom
kommitténsuppgifter bör enligtLivsmedelsverket.till Dessaintäkter

till-bl.a. vissaLikaså kommitténanslagsfinansieras.mening attanser
och förnormerande inspektioners.k.kostnader förkommande rest-

anslagsfinansieras.substanskontroll bör
Kommunför-frånkostnadsuppgifter inhämtatsMed stöd somav

kan öka iavgiftsintäkterkommunernaskommitténberäknarbundet att
totalakommunernasmiljoner kronor,140storleksordningen 100 om-

uppgifterExaktatimmar.bli 400 000livsmedelstillsyn antas om
efterhand.erhållas först ikanavgiftsintäkterna

systematisktdet sedan länge pågåttlivsmedelsindustrin harInom ett
levaföretagen ska kunnakvalitetssäkring förmed införaarbete attatt

Bland de mångaför produkter.har sinatill det som manansvarupp
harlivsmedelstillsynför kommunalföremålföretagenmindre ärsom

ambitionsnivån iför höjagjortsbetydande insatserunder 1990-talet att
haregentillsynenGenomförandet obligatoriskadenegenkontrollen. av

behovetföretagen medvetnahandlatbetydande gradi göraatt omom
stödhaft starktdetta arbetehar iegenkontroll. Myndigheterna avav

egenkontrollprogram.fastställaskaföreskriften myndigheternaatt
behovetmedvetandetför höjahar gjortsDe insatser att avomsom

skede, detmotiverade iegenkontroll har varit närfungerande etten
företagensdet principiambitionsnivån. Menvarit fråga höja ärattom

uppgiftmyndigheternasbehövs ochegenkontrolldenhaatt somansvar
tillsynsmyndigheterna inteKommitténkontrollera detta. attatt anser

låsaFastställelsen riskeraregenkontrollprogram.bör fastställa att
oklarhetskapabeslut ochmyndighetensvidföretaget att vem somom

egenkontrollen.förhar ansvaret
omfattningenkommitténfrågor föreslårUnder övriga att av

rådallmännabegränsaslivsmedelsområdetpå tasregelverket attgenom
tillsynsarbetethandledning förförfattningssamlingen,bort från att en

information tillförmedla aktuellmetod förliksomfram atttas en
förenkla reglerna inventeras.möjligheterna"fältet" och attatt

Ökadförbättras.livsmedelstillsynen behöverRedovisningen av
verksamhetoffentligförformer styrningavgiftsfinansiering och avnya

kostnader.ochredovisningen prestationerpåställer ökade krav av
uppdrag iLivsmedelsverket iföreslår regeringenKommittén attatt ger

fort-förslagKommunförbundet utarbetamed Svenskasamarbete om
livsmedelstillsynen.utvärderingochlöpande uppföljning av
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I genomförandet kan kommitténs förslag ökad avgiftsfinansieringom
leda till den betalar kommer ställa tydligare krav påväntas att attsom

myndighetens prestation. kan ha anledningFöretagen tydligare for-att
mulera behov informationsina från myndigheterna underlag forav som
arbetet med förbättra egenkontrollen och höja kvaliteten på livs-att
medelshanteringen. myndigheternasFör del leder det delstill att

ochorganisation samverkansformer behöver utvecklas, dels kompe-
behöver höjas. tillhör rättssäkerhetF.n. och allmän juridik detensen

prioriterade fortbildningen.områdena imest
Kommittén föreslår miljoner kronor ställs förfogande25 till föratt
höja kunskapsnivån hos tillsynsmyndigheter, företag inom livs-att

medelssektom och konsumenterna. fråga åtgärder medDet är störreom
bredd normalt i Livsmedelsverkets för utbildningän som ryms program
och infonnation. Genomförandet har inslag kartläggning vad gällerav
behovet utbildning och information, utredning för utvecklaattav av
arbetsmetodik och praktiska försök med samarbetsformer. Detav nya

fråga kunskapsinvestering i kan jämföras detprincip medär om en som
till stöd för investeringar för ekologiskt hållbar samhälls-program en

utveckling håller på genomföras.attsom
De ekonomiska konsekvenserna i första hand kommunernasär att

avgiftsintäkter ökar med storleksordningeni 100 140 miljoner kronor.-
innebär minskad ekonomiskDet beelastning för kommunerna.en

Motsvarande minskning ñnansieringsprincipenkan enligt igöras stats-
bidragsramen, dvs. inkomstökningen räknas från statsbidragsramen.av
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Summary

decisioncomprehensivelast madeparliamentSwedishThe onmorea
of centralstrengtheningThefoodstuffs 1989.incontrolsthe on

rolegoverningFood Administration’sNationaland of thesupervision
need improveprompted by thedecidedthen towhich wereuponwere

hadwhichof operationcentralisedthecontrols systems upgrownover
significanttendenciesdevelopmentOtherand trade.industrywithin the
materials,ofapplicationthefoodstuffscontrolsto rawnewwereon

shelftheirmethods increasepackingandpreservationadditives and to
considered thatfurtherdistribution chains.life longerin wasever

declarationsfoodstuffs andofcompositionthecontrolsadditional onon
stringentneed forTheshould beand markingof setcontents moreup.

theconsistentimplemented infoodstuffscontrols acrossmanneraover
the chargingformotive systemimportantwhole country was an

introduced in 1990.
foodwithin thetendenciescentralising sectorthethe 1990sDuring

foodtheindustryslower Incontinued buthave at evenpace.a -
smallfewonlyhasother countriescomparedSwedenindustry to a-

internationalbymanufacturersfoodSwedishthe bigbutfirms, areeven
beentrades haveand retailwholesalesmall. Therelativelystandards

greatly.diminishedshops hasof smallnumbertheconcentrated and
somewhat butincreasedhasestablishmentsof cateringThe number

almost 5whichservedof mealsnumbertherelatively less than
million/day.

badfromresultingof illnessoutbreaksinformationExisting on
pressingindicatedoesfooddefectivefoodstuffs nottreatment anyor

thebackground,thisAgainstsupervision.inthe lawdefects in or
thechanges insweepingfit considerhascommittee not moreanyseen
hascommitteeTheof supervision.the directioninFood Act or

especial attentionwhichthose toconcentratedtherefore matters toon
reference:ofgovemment’spaid under thebe terms

local authoritiesnational andbetweenresponsibilityofdivision-
regional tierrole of thethe-

local authoritiesbetweenco-operationforprerequisites-



16 Summary SOU 1998:61

the of compulsory self-monitoringsystem-
the systempayment-
responsibility for certain EC market provisions.matters on-

The division between national and local responsibilities has for longa
been effortstime characterised by devolve duties localto to

authorities. ofThis important the idea of performance relatedpartan
which has been into effect in the public duringmanagement put sector

the that Parliament and the1990s. Government havemeans gone
from detailed control of favour ofin setting goal andaway resources a

themonitoring result. of this trend the localA thatconsequence
authorities have acquired increased freedom choosing theirin

and working methods, recently exemplified theorganisation bymost
offers ofopportunity which local law co-operationgovernment now

local authority boundaries through joint boards. Alongside theseacross
general for conditions haveopportunities co-operation, been
established four of the law them environmentalin areas among-

and health whereby local authorityprotection Contractcare one may-
which exist within another authority. The Committeeto use resources

berecommends that equivalent amendment made the Food Act, totoan
make forpossible another authority certain tasksto toto turn or
commission employee of another authority make decisions intoan

involving Food Act.matters
foodstuffsThe decision controls served increase1989 toon on

the This decision of the fewactivity exceptions toat centre. one very
characterisedthe tendency towards decentralisation which has

developments within public the beginning of thethe since 1980s.sector
The National Food Administration responsible for directnow

of about abattoirs and large production establishmentssupervision 430
which require specialised skills of the authorities.supervisory

of establishments which small scaleSupervision almost 200 notare- -
has been transferred the local authority: Stockholm allinto
establishments under local authority supervision, inare now
Gothenburg of them.most

the of the division between national and localIn matter
responsibility, line of development would be devolution thetotal toone
local line with the efforts decentralise. Theauthorities in to converse
would be transfer all of foodstuffs centralsupervisionto to a

organisation with regional divisions being donegovernment as now
in Denmark.

theIn majority the 288 local authorities there incountryson was
1996 whole time equivalent for food Thissupervision.at most one

good basis for developing activities and staff. The Committeenot a
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legal conditions forthat therefrom the premisestarts are now
forthere will be incentiveslarger units and thatdeveloping inactivity

for theconsiders that thestaff this. The Committeethe doto reasons
nationaland betweenresponsibility for testing supervisiondivision of

authoritiesContinued devolution localremain.and local authorities to
thewhen conditions for maintaininggraduallyshould take place

the work exist.and accessibilityrequired skills, continuity to
transferred,should also be ablefor supervisionResponsibility to as

If thespecialwhen therethe opposite directionhitherto, in reason.a
differentlocal authority haveandNational Food Administration a

responsibility should lie, thewhere supervisoryviews governmenton
decreebe ableshould alsoTheshould decide the togovernmentmatter.
seriousshould takeFood Administrationthat the National over

discovered.supervisiondefects local authority’sin area
ofduties consist inFood Administration’sThe National partnow

monitoringof standards,of the establishmentindirect supervision, part
ofThere pointsof supervision.evaluation of theand system are

Food Administration’sthe Nationalof isolatingprinciple favourin
administration’sthat therecommendsCommitteeduties. The

of theclearer separationwithreviewed viewbeorganisation to aa
theoperational supervision. Forfromcentral authorityduties of the

transferredshould bewhichof supervisiondirect toorganisation not
distinguished:befour alternativesthe local authorities, can

within the administration‘profit centre’a—
authoritycentraltotally independenta—

regional divisionswithbased organisationindependent sectoran—
and

staff.and thethe dutiescouncils takefor the tocounty over—

appropriationsthedefinitehas takenThe Committee stancenot ona
organisational Thereview.with during theshould be dealtTheyquestions.

within thefalldoesalso such activityshouldlatter notascover
mandate.committee’s

‘immediateexercisecouncilsFood theUnder the Act, county
of appeal.and decidewithin the county’supervision mattersupon

should take intothat the Committeeof referenceOur terms say
the Commission’sforward in Lawwhat reportputaccount

what thereferred therecommissionThe1994/95:LU20. to
councils’of theforward reviewauditors inparliamentary countyput a

thoughtfoodstuffs. The auditorsthe ofand work inresponsibility area
responsibilityandindirect imprecisecouncils hadthat the ‘ancounty

foodstuffs in the county’.offor the supervision
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councils’ duty of supervision inconsiders that theThe Committee county
abolished. This doesshould beaccordance with the Food s.24Act not

wheregeneral duty take the initiativeeffect councils’the tocounty
needof established national goals. Thethe toto ensure successnecessary

knowledge of foodstuffs supervisioncouncils’ specialisedthe countyuse
approvalhitherto, be expressed in the govemment’sandremains can, as

document.
theof givingpreviously rejected the notionThe hasgovernment

under the Foodresponsibility Act.councils direct supervisorycounty
supervisioncouncils’ contribution thefor theThe conditions tocounty

changed incommittee’s estimationof foodstuffs have in thenot any
of how theThethe 1990s. questioncrucial during currentrespect

beshould, however,be organisedcentral operational supervision can
Administration’sNational Foodof thethe reviewdealt with in

should be undertaken.considerthe committeeorganisation which
local authoritycountriesof non-EUBorder controls in respect are a

generalandby regulationsgoverned high degreeduty. They to aare
also appointswhichNational Food Administrationfrom theadvice

Localcontrol functionaries.and other borderveterinary surgeons
with the localin accordanceauthorities receive governmentpayment

tariff.
viewedshould beborder controlsconsiders thatThe Committee aas

thatfavourpractical in itsalso has the pointundertaking. Thisnational
be handled incontrolthat bordermembership requiresEU matters a

uniform manner.
discussionneed for furtherthereAccording the government,to a

market provisions.under ECquality control certainof responsibility for
thewhich appliesprinciplethat theconsidersThe Committee to
ofregulations i.e.foodstuffsunder theof responsibilitiesdivision type

based the EC’scontrolsequallyshould applyestablishment to on
rulesoften detailedcontrols under thefarregulations.agricultural As as

concerned, the committeeagricultural regulationsbased the areon
bethe firstshould in instanceofficial commitmentconsiders that the

Theand information.guidanceof authority,confined the exerciseto
whetherjudgementof the authority’sthe basestask of developing on

befar possible,should,confonnedhave beenthe regulations to asso
independent agencies.left so—calledto

of andpatchworkincomprehensibleof financeThe taxsystem an
of theaccountingprinciples for charging,differentcharges with vague
whichinformationThe costingcharges.and varyingunderlying costs

Food AdministrationNationaltheauthoritiesthe local return to so
providesThe chargingpractically unusable.beuncertain systemtoas
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basis for adapting localinadequate the authorities’ supervision toan
differing requirements.

officialMore and tasks the exercise of authority havemore even- -
the become financed of charges the principle thatoutover years on

whoever occasions the supervision, special safety checks the likeor
should also bear their The Committee recommends that the dutycost.
of fixing charges for and supervision under the Food shouldtesting Act
be devolved the local authorities. The should be that thepremiseto
local should charges which broadly speaking allauthorities levy cover

which thethat the acquires the and directionactivitycosts so scope
risks of food and good practice demand. Another objecttreatment

rules. Thereshould be incentive for better adherence theto create toan
fact, uniform within the Environmental Healthis, in systema more

of thespheres of activity against backgroundProtection Committee a
for work under theprinciples laid down by the government

environmental code.
shouldThe National Food Administration acquire equivalent powers

in of the administration’s direct supervision.respect
financed ofwill still need beCertain supervisory activities to out

should behas specified whatthe future. The Committeein coststaxes
of foodstuffs and whatlocal authority supervisionaccounted for in the

offinanced. theshould be charge Inactivities statetax currentor
localduties paid for by theaffairs, central authoritycertain are

of theauthorities transferring 15% their supervisory receipts to
These tasks should the committee’sNational Food Administration. in

Similarly thepaid for from central appropriation.opinion be a
additionalthat, other things,Committee considers certain costsamong

and for residualfor so-called controlsnormative inspections on
substances should be centrally funded.

information obtained from the SwedishWith the help of cost
thethatof Local Authorities, the Committee estimatesAssociation

by something the order ofauthorities’ fee inlocal income can grow
foodstuffsthe local authorities’ totalmillion kronor100-140

informationassumed take hours.supervision 400,000 Preciseto on
obtained retrospectively.fee only beincome can

foodstuffs industry there has long been systematicWithin the a
satisfy theeffort introduce quality that companies‘to so canassurance

theresponsibilities has for products. During 1990s,onesone
efforts have been made the smallerconsiderable among many

foodstuffthe subject of local authoritycompanies which are
of self-their level of ambition in thesupervision increase matterto

hasImplementation of compulsory self-supervisionmonitoring. to a
need for self-served make companies of thesignificant extent to aware
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solid fromhave hadeffort the authoritiesthismonitoring. In support
self-monitoringshould lay downthat the authoritiesthe regulation a

programme.
of themade consciousnessbeen increaseThe efforts which have to

justiñedof self-monitoringfunctioningneed for atsystem onewerea
level of ambition. Butof raising thewhentime matter as awas a

self-responsibility have suchthe companiesof principle tomatter
Thecheck it.authorities dutyneeded and themonitoring to onas

authorities shouldconsiders that the supervisoryCommittee not
therisks lockingThisself-monitoringthedetermine programme.

aboutambiguityand creatingauthority’s decisionthein tocompany
for self-monitoring.responsibilitywho has the

ofthat therecommendsthe CommitteeotherUnder matters scope
bybe restrictedfoodstuffs shouldtheof rules inthe body area

guidancebook, producingfrom thegeneral adviceremoving statute on
informationofmethod conveyingwellworksupervisory currentas aas

should beof simplifying the rulespossibilitythefield and thatinto the
evaluated.

improved.beneedsfoodstuff supervisionAccounting in to
official activityofforms of controlandcharge financingIncreased new

andof both performancetheincreased demandsplace measurementon
should give therecommends that theCommitteeThe governmentcosts.

Swedishthewithco-operationAdministration, inFoodNational
job of drawingtheLocal Authorities,ofAssociation up

foodstuffsofevaluationmonitoring andrecommendations for on-going
supervision.

increasedrecommendationcommittee’seffect, theintoWhen put on
whothe peopleexpected leadmight befinancingcharge toto are

performance.authority’sthedemandsobviousplacingpaying onmore
for informationneedsformulate theirhave occasionCompanies tomay

work of improvingfor theclearly basisauthoritiesfrom the as amore
On theof foodthe qualityand increasingself-monitoring treatment.

ofand formsthe organisationpartly thatside, thisauthorities co-means
skills need increasing. Forthatdeveloped, inneed beoperation partto

legaland generalof the lawobservancethe aspectspresent amongare
training.for in servicehighest prioritythe areas

be mademillion kronorthatrecommends 25The Committee
knowledge the supervisorylevel of intheorder improveavailable in to

andfoodstuffswithin theauthorities, companies sector, consumers.
containedusually inthanof breadthof greatermatter aremeasuresa

andof educationAdministration’sNational Foodthe program
whatcontribute mappingwillImplementationinformation. outto

for discussionsand information,educationforthere torequirements are
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workofof formspractical trialsformethods anddevelop working new
which inknowledgeinof investingand co-operation. matter cana

inof investmentsinthecompared withprinciple be supportprogramme
ofthe pointwhichsocial developmentsustainableecologically on

implemented.being
localthethatthe first instanceinThe economic consequences are

of 100-140ordersomething theinwill byfee incomeauthorities’ grow
localtheburdeneconomicreducedThismillion kronor. onmeans a

reductionscorrespondingprinciple,budget-cappingtheauthorities. On
inthe increasecontribution, i.e.centralmade in thebe governmentcan

contribution.centralfrom thesubtracted governmentincome
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Uppdraget1

avgränsningarInriktning och1.1

bilaga l1997:25,uppdrag Dir. översynregeringens göraI att aven
uppmärk-särskilt skafrågorlivsmedelstillsynen vissa somanges

De ärsammas.

och kommunmellanansvarsfördelningen stat-
rollnivånsden regionala-

samverkaninterkommunalförförutsättningarna-
egentillsynobligatoriskmedsystemet-

ochavgiftssystemet-
marknadsanordningar.frågor EGsför vissaansvaret om-

omfattandelivsmedelstillsyneninriktningMål och ettstyrs avav
till följdsjukdomsutbrottuppgifterTillgängligaregelsystem. avom

någratyder pålivsmedelshantering intebristfälliglivsmedel ellerdåliga
tillsyn.lagstiftning eller Däröverhängande brister iallvarliga och man

livsmedelshanteringbristfälligmedbelysa riskernaförsökhar gjort att
projekt ipågårmycket Detmörkertalet ettantydasbrukar är stort.att nu

matförgiftningar,deomfattningenbelysasyftetUppsala med att somav
statistiken.kommer in if.n. inte

denifrågasättaförgrundinte"hotbilden"allmänna attDen ger
grund-och omfattning. Sammainriktninglivsmedelstillsynenssvenska

svårtdetEuropeiska unionen,dengäller hela är attläggande krav i men
ellerambitionsnivånuppfattninguppgifter kanfå fram somge ensom

Verksamhetenländerna.de olikalivsmedelskontroller iiintensiteten
kvantitativajämförbaraoch det saknasolikapåkan organiseras sätt

kostnader och resultat.livsmedelskontrollensuppgifter om
ifrågasättaanledningkommitténframhar kommitInget mergersom

organi-livsmedelstillsynenssvenskai dengrundläggande förändringar
regelverket. Detheller iföljaktligen intearbetsätt,sation och senare
livsmedelslagstiftningeneftersomså lättlåter för övrigt intesig göras,
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ÄvenEUharmoniserad inom i övrigt har det internationellaär samar-
betet regler livsmedelsområdet utvecklats under l990-talet.inomom

finner således anledningKommittén inte gå in på regelsystemetatt
sådant, avseende. gäller de k allmänna råden,i Detutom ettsom s som

livsmedelsområdet.del regelmängden inom Kommitténutgör storen av
behandlar avslutningsvis den frågan bland frågor.övriga

Kommittén också behovet dra tydligare gränsatttar upp av en
mellan Livsmedelsverkets direkta tillsyn och uppgifterna centralsom

föreslårmyndighet inom livsmedelsområdet. Kommittén översynatt en
funktionerregelsystemet verkets för norrngiv-görs närmast rörsomav

och informationsförmedling. övrigt har Livsmedelsverketsning I upp-
gifter avseende kunskapsuppbyggnad och -förmedling inom området
livsmedel-kost-hälsa ligga inom kommitténs uppdrag.inte ansetts

centralt-lokaltbelysa ansvarsfördelningen iuppdraget ingårI att
haruppgifter grundas jordbruksförordningar.på EGs Däremotsom

haft anledning på gränsdragningen mellan primär-kommittén inte gå in
föremål förproduktion och livsmedel, har varitråvaror somav

utredning sammanhang.i annat

Utredningsarbetet1

första handför utredningsarbetet har tillhandahållits iUnderlag av
ocksåLivsmedelsverket. kommitténs begäran har verket iPå sär-en

prob-livsmedelstillsynens resultat,skild skrivelse redovisat sin påsyn
och krav kommer ställas på livs-lem har uppmärksammats attsomsom

Kommunförbundet har intervjuer i 15medelstillsynen. Svenska genom
från och på frågorkommuner inhämtat synpunkter politiker tjänstemän

Förbundet har också december 1997kommitténs uppdrag. iingår isom
verksamhetenredovisat enkätundersökning med fakta inomomen

bidragit med uppgiftermiljö- och hälsoskyddsområdet samt om
från näringslivets organisa-kostnader i livsmedelstillsynen. Experterna

för synpunkter från medlemsföretagen på livsme-tioner har redogjort
redovisatfrån konsumentorganisationema hardelstillsynen. Experterna

få fungera praktiken.problem med märkningen iattatt
hos livsme-ledamöter har studiebesökUtredningens gjort störreett

förvaltningar hardelsföretag och kommun. tiotal kommunalai Etten
medbesökts utredningens sekretariat, också har haft kontakterav som

branschorgan.länsstyrelser och

2 livsmedelslagstifining tillämpas också och Island, enlighet medGemenskapens i Norge i
EES-avtalet.
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har februari 1998 gjortkommission iEuropeiska gemenskapernas en
de besök kommissionens tjänstemänförsta redovisning genom-av som

förde nationellaför utvärderafört medlemsstaternai systemenatt
rådets direktivenlighet medlivsmedel inom ioffentlig kontroll EU,av

93/99/EEG.
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Livsmedelssektom2

Livsmedelsförsörjningen kan fyra led.i Livsme-ses som en process
delssektom efterkan delas in dessa led. brukarMan tala primär-om
prodution råvaror, förädling inom livsmedelsindustrin och i små-av
skalig fonn, distribution, handel och service, storhushållt.ex. genom

konsumtion. Primärproduktionen faller huvudsak utanför denisamt
livsmedelstillsyn utredningen Livsmedelslagen 1971:511som avser.
börjar först ellergälla råvara produkt uppfattanär är atten som
livsmedel. Med livsmedel enligt livsmedelslagen matvara,avses
dryckesvara, njutningsmedel eller med undantag läke-annan vara, av
medel, avsedd förtäras människor. Livsmedel såledesär ärattsom av
definitionsmässigt endast för human konsumtion. Enligt för-avsett
arbetena till livsmedelslagen bör råvara livsmedelshygienisken ur
synpunkt bedömas livsmedel på så tidigt stadium i bered-ettsom
ningsproceduren möjligt. exakta falletNågra regler för sånär ärsom

inteffinns enlighet med böri praxis i huvudsak den egentligamen
råvaruproduktionen jordbruksledet falla utanför.i

svenska livsmedelsmarknaden kännetecknas stark före-Den av en
led förädlingskedjan. Primärförädlingentagskoncentration i alla av

Ävendomineras företag. del-i hög grad lantbrukskooperativa övrigaav
marknader och sekundärförädlingen hög grad domineradeiär ettav
eller företag. gäller marknaden för fiskkonserver, glass,Detett t.ex.par

ölfchoklad, läskedrycker och
Livsmedelssektom hemmamarknadsorienterad; plusimportär export

ungefär femtedel livsmedelsproduktionen. Motsvarandemotsvarar en av
ungefär för fjärde-för Tyskland tredjedel och Danmarkär nära treen

delar.
antalet sysselsatta finns inom handeln. årDet Där 1996största var

enligt Statistiska Centralbyrån SCB syssel-116 000närmare personer

3 Spannmål livsmedel till ochdet kommer kvamanläggningen därnärtexanses som
bedöms betraktas livsmedel dåkvamgillt. det levande djuret kommer tillKöttsom som
slakteriet och där besiktigas veterinär. Mjölk livsmedel då det övertappasav ansesvara
i bondensmjölktank avhämtning.för

4 "Ökad konkurrens i handeln med livsmedel bl.a.SOU 1996:144, 28, 29.s.
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år omkringsysselsatterestaurangverksamhetsatta ochHotell samma
personer68 000

Livsmedelsindustrin1

Sverigeiindustrimycket heterogenLivsmedelsindustrin är somen
jämförelseinternationellstark koncentration. Ikännetecknas enav en

andralivsmedelsindustrin.företag Iandel små ilitenhar Sverige en
andel små företagmedomvändaoftast deländer förhållandena storär

dockinternationellt perspektivlivsmedelsbranschen. I är samt-inom ett
del-små. vissabeteckna Ilivsmedelsföretagsvenskaliga att som

företaggårdsslakterier, finns mångaochbagerierbranscher, t.ex. som
små.betecknasperspektiv kansvensktiäven ett som

oftatillväxt skermarknader med litenellermarknaderPå slutna en
produktionsenheterochtill färreproduktionen störrekoncentration av

uppköpendast skehuvudsakkan iföretag. Expansionoch avgenom
livsmedels-har skett inomutvecklingpåtaglig sådanföretag.andra En

sedan år 1970,halveratsarbetsställen harAntaletSverige.industrin i
femtedel.med knapptendast minskatanställda harantalet enmen

tillfrån 72därmed ökat 45arbetsställe harAntalet sysselsatta an-per
utvecklingenParallellt medoch 1995. motmellan åren 1970ställda

produk-ökad lokalmotgående tendensharökad koncentration moten
vissaårunder inomkunnatkonsumentention noterasnära senare

gårdsföretag; des.k.ochbryggerierbagerier,delbranscher, t.ex. senare
primärproduktionen.integrerade medofta

livsmedels-koncentrationökad regionalockså skettharDet aven
spriddadevisserligentillhörLivsmedelsindustrin mestindustrin. en av

tillgrad koncentreratsallt högreden har ii landet,industriema men
flestharbageriindustriemaochCharkuteri-befolkningstäta regioner.

landet. Mejeri-helaoch finnsfall de småmångaarbetsställen. överI är
företrädd.regionalt vällikasåindustrin är

År drygt 00063centrala företagsregistret,enligtsysselsattes,1995
dencirka 10motsvaradelivsmedelsindustrin. Dettainom procent av

totalt 60043tillverkningsindustrin. Avsysselsättningen inomtotala
livs-fanns inomtillverkningsindustrin 2 700företag Sverige inomi

medelsindustrin.
NäringsgrensindelningSvenskindelningenstatistiskaEnligt den nya

dentillämpas ibranschklassiñceringsstandarddenSNI, är somsom

5 näringsgrensindelning SNIarbetsmarknadsstatistik,svenskRegionalSCB,
52:3 nov 1996.Kod 52:11 52:2 ++

° meddelanden,serie AM 63.StatistiskaSCB,
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delbranscher,offentliga statistiken, delas livsmedelsindustrin in i nio
livsmedelsindustrins sammansättningTablån översikt2.1 överger en

och storlek.

Tablå och förädlingsvärde i2.1 Arbetsställen, sysselsatta, saluvärde
1995, miljoner kronor.livsmedelsindustrins delbranscher

Förädlings-SaluvärdeAntal AntalDelbransch
värdearbets syssel satta

ställen
Slakteri- och

4 737charkuteriindustri 204 15 368 31 177
044 2 963Mejeriindustri 75 8 674 23

435760 6 013 1Frukt-/grönsaksindustri 48 3
535707 2 666Fisk-/ñskkonservindustxi 46 1
9294 833Olje- och fettindustri 8 1 413
7111 045 3 209Kvamindustri 33

4 108087 289Bageriindustri 296 13 11
8773 0618 1 363Sockerindustri

l 448Choklad-/konfektyrindustri 33 3 591 5 174
Övrig 2 3474 791 14 077livsmedelsindustri 57

061918 110 l 062 3Spritdrycksindustri
731821 3 604Maltdrycksindustri 11 1

läske-Mineral- och
1 374l 654 4 404drycksindustri 12

Livsmedelsindustrin
823363 116 469 23829 59totalt

från Livsmedels-"LivsmedelsåretIndustristatistik 1996Källa: SCB rapportsamt
industrierna.

antaletinnebäringår industristatistiken.anställda i DettaEndast företag med minst 10 att
Centralaindustristatistiken.underskattas iantalet sysselsattaföretag liksom

anställda iantaletde mindre företagen,inkluderarföretagsregistret, angersom
till årlivsmedelsindustrin 63 296 1995.

tillverkningsindust-denlivsmedelsindustrinSverigeI störstanästär av
tredjeproduktionsvärde och dendelbranscher, efterrins största,mätt

cirkaProduktionens värdeefter antal sysselsatta. motsvararmätt
produktionsvärde och dentotalatillverkningsindustrins14 procent av

till-antalet sysselsatta icirkasysselsätter, 10nämnts, procent avsom
verkningsindustrin

7 1997:25 60, 61."Svensk EU-fat" SOUmat ss
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mil-cirkatill 25förädlingsvärde uppgårsamladeLivsmedelsindustrins
jarder kronor.

livsmedels-dencharlcuteriindustrinoch störstaSlakteri- är av
fjärdedelsysselsätterdelbranscher i Sverige. Denindustrins aven

tredjedel livs-förochsysselsattalivsmedelsindustrins nära avensvarar
livsmedelsindust-femtedeloch drygtsaluvärdemedelsindustrins aven

mejeriindustriemaochbageri-Slakteri-,förädlingsvärde.rins svarar
livsmedels-svenskadenhälften eller 54 %förtillsammans än avmer

arbetade detta år 62 %delbranscherdessaproduktionen 1995. I av
livsmedelsindustrin.anställda inomsamtliga

Årned. 1985har gåttlivsmedelsindustrinsysselsatta inomAntalet var
motsvarande siffra knapptoch år 1995000anställda drygt 65antalet var

60 000.
sammanlagtfinnsoch VästsverigeStockholmsområdetSkåne,I

Underlivsmedelsindustrin.sysselsatta inomhälften dedrygt senareav
till dessasysselsattaantaletkoncentrationökaddet skettår har aven

områden.
År hade1995förhållandevisägandeutländsktInslaget är stort.av

livsmedels-respektive 35utlandsägda företagen 31de procent av
cirkaendast 20förädlingsvärde,och procentsaluvärdeindustrins men

företag.utländskaanställda ilivsmedelsindustrinsysselsatta ide varav
leden idesåledes främst iåterfinnsutlandsägda företagenDe senare

ochförädlingsvärdehögtharproduktermedförädlingskedjan ettsom
anställda.fårelativtproducerade av

produk-efterindustrindenlivsmedelsindustrin mättstörstaI EU är
Livsmedels-sysselsatta.antaleteftertionsvärde och största mättnäst

produktions-totalaindustrinsför 15,5industrin procent avcasvarar
industrisyssel-totala antalethar lloch denvärde i EU procent avca

gemenskapeneuropeiskadeninomsatta

detaljhandelochParti-2.2

ochpartihandeltvå led,bestårlivsmedelmedDagligvaruhandeln av
slutkonsu-till andraförsäljningpartihandel änMeddetaljhandel. avses

Tillstorhushåll.tilldetaljhandeltillhuvudsakligen ävenmenter, men
ambu-ochtorghandelkiosker,butik,iförsäljningdetaljhandeln räknas

bådadessadrivsdagligvaruhandelnsvenskadenlerande försäljning. I
utsträckning integrerat.led i stor

8 Översikt Livsmedelsindustriema,siffersammanställningar",och"Livsmedelsåret 1996.
april 1997.
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Dagligvaruhandelns båda led domineras block ICA, Konsu-treav -
mentkooperationen och det tredje blocket bestående grossistenav

detaljistkedjorDagab, och fristående dagligvarubutiker. svenskaDen
dagligvaruhandeln hög grad nationell bransch.iär en

efterkrigstidenUnder har den svenska dagligvaruhandeln genomgått
snabb strukturomvandling. Antalet företag har blivit färre antaletochen

butiker distributionsanläggningaroch Antalet dagligvarubutikerstörre.
kraftigt.har minskat Butikernas karaktär har också förändrats. harDet

blivit vanligt med dels butiker, belägna mindre centrala delsi lägen,stora
mindre och trafikbutiker.service-typernya av

Strukturutvecklingen dagligvaruhandeln sedaninom 1976 har inne-
burit butiker Antaletantalet halverats. servicebutiker ökadeänatt mer
kraftigt i slutet 1970-talet och i början 1980-talet, främstav av genom

trafikbutikemade k Totalt ligger minskningen antalet mindresetts av
butiker medan antalet stormarknaderpå 40 super-nännare procent
markets ökat med ungefär lika mycket. dagligvarubutikernas totalaAv

Årsvarade supermarkets för åromsättning 75 1994. 1976procent var
supermarkets andel Småbutikerna minskade sin andel från57 procent.

Äventill under period. det gäller43 25 när omsätt-procent samma
minskade betydelse underningen visar statistiken de mindre butikernas

år.°senare
ökade livsmedelsdetaljhandeln medlöpande priser sin omsättning 9I

och fasta uttryckermellan 1995. Omsättningen i priser,1990procent som
gick däremotden volymmässiga omsättningen, dvs. i princip kvantiteter,

ned detaljhandeln totalt redovisas volymmässigmed 3 Förprocent. en
hotell- ochnedgång med kan omsättningen i3 Det noteras attprocent.

minskade med fasta priser mellanrestaurangbranschen 20 iprocent
1995."1990 och

förpartihandelsföretagen står 90De största sammantaget procenttre
Även detaljhandeln livsmedel starktutbudet marknaden. medpå ärav

andelkoncentrerad. tablån nedan beräknas kedjomas respektive iI
förhållande till hela dagligvarumarknaden i detaljistledet.

9 m2Med servicebutiker livsmedelsbutiker med dagligvarusortiment och högst 250avses
säljyta, timmar/vecka. Servicebutik anslutning tillsöndagar och minst 70 iöppna
bensinstation trañkbutik.benämes

Källaz livsmedelsstatistisk översikt och Livs-kommer på tal. 1996. SCBNär Enmat
samarbetsnämndenmedelsekonomiska 73.s.

inrikeshandelsstatistik.Källa: SCBs
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åren 1990-95%iandelarDagligvarumarknaden,Tablå 2.2

19951994199319921991
33,934,134,234,333,4ICA
20,420,421,120,119,8Konsumentkoop
13,213,1 13,112,512,3D-gruppen

5,45,65,67,77,5Axel Johnson
2,01,81,71,61,4Bergendahls

Övriga 1,71,82,02,12,0butiker
17,517,616,917,118,8marknadGrå

5,85,75,34,74,7Fackhandel
omsättningTotal

168165157154160krmiljarder

144Ökad livsmedel, 1996:SOUhandeln medikonkurrensBetänkandetKälla:

oföränd-varit iandelar harblockens stort settocholikaDe gruppemas
fem åren.rade de senaste

antal butiker,ochkedjomasde olikaredovisartablåNästa gruppemas
och 1994.1985årenomsättningenandelochomsättning av

omsättningochdagligvarubutikerTablå Antal2.3 gruppper
Sverige1994 iåren 1985 och

Andel iOmsättningAntal
pr0¢gntEEEHER;

199419851994198519941985Grupp
44,343,159,836,626003705handlamaICA
26,527,135,823,014341959Konsument-

kooperationen
16,712,622,510,78151117D-gruppen

5,87,8 7,76,6520131Axel Johnson
2,43,2102Bergendahls—

gruppen
4,39,5Övriga 5,88,119092088
100100134,98573809000Totalt

1996:144.redovisad i SOUUtredningsinstitut,HandelnsKälla:

tillväxtkraftigovanligtdagligvaruhandelnuppvisadeUnder 1996 en
tillberortillväxtenkraftiga storfasta priser. Denimed 2,5 mättprocent
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fråndel på på livsmedel sänktes 21 till 12 vid års-procentatt momsen
skiftet 1995/96. uppvisade dock detaljhandeln totaltSammantaget i

resultat år jämfört med Undergenomsnitt något 1996 1995.sämreett
sjunkithar tillväxttakten dagligvaruhandeln enligt Svensk Handel1997 i

under fackhandeln ökade försäljningsvolymer.det uppvisaratt

Konsumtion2.3

från alllivsmedel har särdrag skiljer denKonsumtionen ett somav
enskilde konsumenten kan konsumerakonsumtion. inteDen merannan

lands ekono-volym. volym uppnås relativt tidigt iviss Dennaän etten
utveckling. totala konsumtionen livsmedel i Sverigemiska Den upp-av

därför mycket små förändringar tiden; ökningen ivisar över motsvarar
folkmängdens ökning. har det skett och skerDäremotstort sett svaga

konsumtionsmönstret. Antalet livsmedels-förändringar utbuds- ochi
från cirkaartiklar dagligvarubutikema har ökat i genomsnitt 2 500i

artiklar artiklar produk-år till drygt 000 år 19951970 4 att nyagenom
tillkommit.och varumärken harproduktvarianterter, nya nya

livsmedel dryckertotalutgifter för och 183,4Konsumenternas var
miljarder undermiljarder jämfört med 189,7 1995.kronor år 1996,

miljarder. denna förändring158Motsvarande belopp år 1990 Ivar
ligger penningvärdeförsämringen sedan ochbåde 1990 matmomsens

frånförändring Sålunda sänktes på 1992under perioden. matmomsen
höjdes sedan till år25 till 2118 Matmomsen procentprocent.procent

den första1993, för sänkas till januari 1996.åter 12att procent
livsmedelkonsumenternas utgifter förDen istörsta varuposten

deinklusive drycker, för 21drycker är procentrunt avsom svarar
ungefär andel 1990.livsmedelsutgiftema, vilkettotala är samma som

Även denden 17och köttvarorKött näst störstaär varuposten, procent.
Bröd och spannmålsprodukteroförändrad sedan 1990.andelen iär stort

livsmedelsutgiftema vilket innebärför 1996,svarade tio procent enav
Fisk svarade för fem ocksåobetydlig nedgång sedan 1990. procent, en

1990.mindre nedgång sedan
ha stabiltbedöms varit tämligenKonsumtionsmönstret per person

med förskjutningar mellan olikaunder de åren,15 smärresenaste men
fjäderfäköttSåledes har konsumtionen kött, framföralltvaruslag. av

ökat sedanoch nötkött fläsk något 1990. Konsumtionensamt av
lättmjölk har minskat sedanstandardmjölk och 1990.

2 sou 63.1997:25s
3 Livsmedelskonsumtionen 1993-1996,bl.a. 13.Jordbruksverkets 1997:15,rapport s

2 18-0904
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År ökade1996kan dock konstateras.totalökning konsumtionenViss av
Slakteriförbundet för året ienligt sjätteköttkonsumtionen i Sverige

köttkonsumtionen,har den svenskaföljd. år 1996Från 1990 t.0.m. en-
huvudsak förklarasomkring vilket iligt förbundet, ökat med 15 %, av

Även har ökatkycklingkött. konsumtionensänkta relativpriser på av
under campylobakterkrisen 1987.efter bottennivåen

År konditorivaror till värde 15,7konsumerades bröd och1995 ett av
livsmedels-den totalamiljarder kronor, dvs. 11närmare procent av

konsumtionsvärdet.matbröd utgjorde 46 %Mjuktkonsumtionen. av
sedankaffebröd har minskatknäckebröd och mjuktKonsumtionen av

1980.år
ökade hushållensöversikt 1996Enligt Livsmedelsindustriemas över

kraftigtill följdmedunder året 1,5livsmedelskonsumtion procent enav
halvåret. inkomsterHushållens disponiblaunder andrauppgång var

oförändrade under året.dock
dels födansbegrepp. DetLivsmedelskvalitet är sammansattett avser
främmandeeventuellaochtillsatsernäringsämnen,sammansättning av

hälso-innehålletdvs.födans biologiskaoch dels status,ämnen av
fräschhettill fárskhet,också hänsynvådliga mikroorganismer. Man tar

livsmedelskvalitetstatistik finnsliknande egenskaper. Denoch omsom
livsmedel. Sedan mittenönskvärda ihar tonvikt på icke ämnen av

stickprovs-systematisktgrönsakerfrukter ochhar färska1960-talet
slutet 1980-bekämpningsmedel och sedankontrollerats på rester avav

Även frukt- ochcerealier.bekämpningsmedel i grön-haltentalet på av
1994 årskontroller. Resultateni dessaingårsakskonserver avnumera

med bekämp-frekvensen partierden högstaindikerarmätningar att
hälftendäroch grönsaker,färsk fruktningsmedelsrester hade närmare

bekämpningsmedel. An-innehöllundersökta partiernade rester avav
docköverstigande gränsvärdethalterinnehölldelen partier varsom

andel lägre.motsvarande någotspannmålbetydligt mindre. I var

"När Livsmedelsekonomiskacentralbyrån,Statistiskatal, 1997,kommermat
samarbetsnämnden.

5"Livsmedelsåret Översikt siffersammanställningar".och1996.
april 1997.Livsmedelsindustriema,
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2.4 Storhushåll

Med storhushåll kök producerar måltider i någon form föravses som
konsumtion utanför hemmet. För klassificeras storhushåll haratt som

nedre vid dagliga30gräns satts gäster.en
Storhushåll finns dels den offentligainom sektorn med lands-staten,

tingen och kommunerna huvudmän, dels deni enskilda sektornsom
privata restaurangföretag. Offentliga storhushåll återfinns inomsom

vård och dvs. bamdaghem, sjukhus och andra vårdinrättningaromsorg,
skolan, försvaretinom och kriminalvården.samt

Mellan åren 1967 och 1995 beräknas det totala antalet storhushåll ha
ökat med 24,9 och antalet måltider dag med 6,1procent procent.per
Den totala livsmedelskostnaden i grossistledet beräknas ha ökat under

period med procent.15,2samma

6 storhushåll här kök och serveringslokal för tillhandahålla måltider utanförattavser
hemmet. praxis har den nedreI vid 30 för i samband medgränsen gäster satts att
statistiska belysningar liknandeoch storheten storhushåll entydig ochgöra mer
hanterlig. Begreppet storkök förekommer och då i regel produktionsdelen iäven avser

storhushåll.ett
Delfi Storhushållsguide 96 13.s
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storhushålls-bildsammanfattandeNedanstående tablå överenger
år 1995.marknaden i Sverige

StorhushållTablå 19952.4

Mål/år LivsmedelMål/dagAntalKategori
milj kr1000-talenheter

exkl moms

Offentlig sektor
682,6526 1100 2111 188742Skolor 5

062,8370 1150683 5004 547Barnomsorg
523,7Äldreomsorg 1101 556281 1002 650

689,348 801133 700Sjukvård 486

115,06 60018 000320Socialvård
78,36 11116 800Kriminalvård 100

225,816 870000108200Försvaret
908,961 300296 300Personalmål -
286,46134500 6032 72514 045offTot sektor

sektorPrivat
679,89351957 000100Sjöfart
169,8066822 100Kommunikationer -
010,06300291900 0009 100Kommers rest
075,02224 000675 0003 530foodFast
450,0185 1000003701 800Personal rest
417,323 40300088Personalrnål -
800,3804 106511002 11214 530priv sektorTot

086,717254 938600 14 83728 575TOTALT

Jämfört med 1994
651,743 717200140129 +absolut +Förändr ++

4,03,63,0 +% 0,5 +Förändr rel ++

Storhushållsguide 96.DelñKälla:

barn-medjämfört 1994. InomoförändratungefärenheterAntalet är
vissskett. Enenhetermed 200ökningvisshar dock enomsorgen
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ökning har skett inom den sektorn vad gäller food.privata fast Detäven
totala antalet måltider serverades under 1995 har ökat med 3,6som pro-

Sjukvården förstår minskning med milj måltider år.5,9cent. en per
Äldre- har medoch omsorgsvård ökat 7,9 milj måltider år.per

Storhushållen sysselsatte en minskning med125 000 personer
000, årssysselsatta.l 89 000varav

Storhushållens andel den totala livsmedelsförbrukningen imättav
grossistledet beräknas till 18,8 1995.procent

Enskilda restaurangforetag finns skiftande storlek Följandeoch karaktär.av
tablå översikt restaurangföretagens struktur år 1994:överger en

Tablå 2.5 Restaurangföretagens struktur 1994

Huvudsaklig verksamhet Antal arbets- Omsättning
tillfällen miljoner kr

Lunch- och kvällsrestaurang 2 700 8 200

Personal-/företagsrestaurang 2 000 3 000

Hotellrestauranger 100 5001 5

ochDans nöjesrestaurang 280 2 300

Snabbmatrestaurang 660 2 200

Caféer, konditorier 9001 100 1

Pizzerior 6001 200 1

Nationalitetsrestauranger 500660 1

400 600Vägrestauranger

Källa: och Fakta svenskaSveriges Hotell- Restaurangforetagare SHR. om
hotell- och restaurangbranschen 1995.

Totalmarknaden för hade enligt utvecklingSHRrestaurangerna en svag
under hela Restaurangpanel, månadsvis1996. SHRs mäter omsätt-som
ningsförändringama bland rapporterande anläggningar, på150 visar en
nedgång totala restaurangmarknaden bedömspå 3 Denprocent.

kronor.ha haft miljarderomsättning på 26sammantaget en

Sveriges Hotell Restaurangfdretagare VerksamhetsberättelseSHR, 1996, ls
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2.5 Livsmedelssektoms utveckling
Mellan åren 1972 och 1983 minskade antalet produktionsställen livs-i
medelsindustrin med procent.40 Denna koncentration möjliggjordes
bl.a. företagen utnyttjade processteknik förpack-attgenom samtny ny
nings- och distributionsteknik. Dagligvaruhandeln inom såväl parti-

detaljhandel kännetecknades under motsvarande tid mycketsom av en
Årstark koncentration. fanns1972 det knappt 21 000 storhushåll som

tillsammans serverade drygt 4 000 000 måltider dag. årTioper senare
antalet drygt 27 000 storhushåll serverade drygt 4400 000var som

måltider dag. Storhushållsektom uppvisade således under dennaper
period avvikande jämfört med livsmedelssektomett mönster i övrigt.

Kännetecknande för livsmedelssektom för tiden fram till slutet av
1980-talet i propositionen 1988/89:68 livsmedelskontrollenangavs om

utveckling storskaliga och komplicerade produktions-motvara en mer
och produktionssystem. Denna utveckling kan i viss månprocesser

ha fortgått därefter.sägas även
Livsmedelsindustrin består tiotal branscher sinsemellan harettav som

mycket olika struktur och arbetsförhållanden, från små hantverksforetag
till processindustrier. Under år har företagenstora blivit färre ochsenare

och dessutom förekommerstörre starkt inslag internationalisering.ett av
Livsmedelsindustrier slås inom Norden, samgående skersamman men
också med företag länder.andrai

Under 1990-talet har utvecklingen inom dagligvaruhandeln inneburit
effektivisering och pressade därpriser på centralasatsar storaman en-
heter. blir färreDet lager och längre billigaretransporter ärtransporter-

lagerhållning. Följden blirän mindre kvantiteter oftare.att transporteras
En tendens kan också iakttagas där den lokala marknaden fårmotsatt
ökad betydelse torghandel, gårdsbutiker och enskilda butiker säljersom-

producerade trakten.i förekommerDet också detaljister bryterattvaror
kedjetroheten och handlar frukt och grönsaker lokala handlare.av

Under 1970-talet kom de offentliga storhushållen allt präglasattmer
industriell kantinmatVarm vanligt förekommande. Redanav en syn. var

under slutet 1970-talet svängde emellertid pendeln och många ansågav
det bäst laga så serveringen möjligt.att maten näravara som
Decentraliseringen fart under l980-talet, under 1990-talet tyckstog men

våg centralisering och personalnedskämingar karaktärisera deen ny av
offentliga storhushållen. storhushållsbranschenFör totalt gäller drygtatt

9 År 1960 fanns det 449 mejerier kooperativtvarav 414 ägda. hade minskat tillDe 1990
83 stycken.

2°"Kontroll livsmedel sou 1986:25.av
2 Fakta matsverige" 1995 SLU, LRF, UR.om
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28 500 enheter 4 800 000 måltider dag; drygtän 10 årserverar mer per
tidigare, serverade drygt 27 000 storhushåll än4 400 000 måltidermer per
dag. siffrorDessa tyder denpå totala storhushållssektom huvudsakiatt
har likartad struktur för tio år sedan.som

Sammanfattningsvis har koncentrationstendensen från delensenare av
1980-talet fortgått, långsammarei takt. Samtidigt kan marginellmen en

tendens iakttas där produktionen börjar decentraliseras.motsatt När-
producenter börjar dyka beträffande bagerier, slakterier,t.ex. yste-upp
rier, bryggerier och i viss mån storhushåll.

Vid tiden för beslut1989 års livsmedelstillsynen fokuseradesom
problemen inom den storskaliga livsmedelsindustrin. Problemen inom
livsmedelsförsörjningen och livsmedelskontrollen har därefter flyttats

konsumenten. återfinnsIdag de dominerandenärmare problemen inom
storhushåll och mindre livsmedelsbutiker.
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Livsmedelstillsynen3

Tillsynsbegreppet1

myndighetersbenämningen statliga och kommunalasamlande påDen
livsmedelslagstiftningen efterlevs haråligganden till omväx-att attse

Efterlivsmedelskontroll och livsmedelstillsyn. 1989 årslande varit
den domine-livsmedelskontrollen har livsmedelstillsyn blivitbeslut om

ord används livsmedelslagen.rande benämningen. Tillsyn det iär som
eller den myndighetLivsmedelslagen regeringen som rege-ger

livsmedelsbefogenhet meddela föreskrifterbestämmerringen att om
endastUnder harbeskaffenhet, hantering, märkning regeringenm.m.

livsmedelslagen ochnorrngivningsuppgifter enligtLivsmedelsverket
försvarsmakten.generalläkaren fråga lagens tillämpning påi om

godkännamyndighetsuppgifl enligt livsmedelslagenEn är attannan
livsmedels-livsmedelslokal ansökan tillstånd enligtoch prövaatt om

livsmedelslagen och -förordningenförordningen grundtanke i16 En
godkänd livsmedelslokal.möjligt ska hanteras ilivsmedel så långtär att

särskilt tillstånd.livsmedelslokal kräverFörsäljning på ställe iänannat
enligt livs-godkännande livsmedelslokal harUppgiften prövaatt av

Livsmedelsverket,fördelats mellanmedelsförordningen 38 § som
mobilaanläggningar vissaför slakterier och400 större samtsvarar ca

livsmedelslokaler,lokaler, godkänner övrigaoch kommunerna, nusom
livsmedelslagenantalet. det enligttill kommunerna50 000 I ärca

uppgifter miljö-nämnder fullgör inomden eller de kommunala som
godkännandethälsoskyddsområdet har till uppgiftoch prövaattsom

livsmedelslokal.av
godkän-Livsmedelsverket ärenden dispenser,Vidare har vissa om

Sammanfattningsvis kan uppgiften benämnaslivsmedelnande av m.m.
föreslår skaterminologi regeringenenlighet med deniprövning som

22 redovisasnedan i tablå 6.1.uppgifter ansvarsfördelningenNärmare om
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Ändringen§.användas i livsmedelslagen förtydliga inne-29 a avses
börden riksdagens bemyndigande meddela föreskrifter avgifter.i att om

länet utförs enligtDen tillsynen inom livsmedelslagennärmare av
länsstyrelsen, dock har fått beslutsbefogenheter enligtinte någrasom
livsmedelsförordningen. Beslut kommunal nämnd ellerav en av en
besiktningsveterinär får överklagas till länsstyrelsen.

myndighet godkännandeDen livsmedelslokalprövar utövarsom av
myndighetsuppgiften sidanockså tillsynen där. Tillsyn, den tredje vid

således den aktivitet normaltnorrngivning och prövning, är tarav som
godkänts och hantering livsmedel börjar ivid, lokal harnär en av

följslokalen. Tillsyn innebär till de regler i livsme-attatt se som anges
delslagstiftningen de bestämmelser har för deninklusive angivitssom

definitionenlokal där livsmedelshanteringen sker. En konsekvens av
verksamhet,ordet tillsyn bör förbehållas myndigheternasär att

medan företagen bedriver egenkontroll.
således kontroll efterhand boGrundbetydelsen tillsyn iär attav av

stämmelser följs. Tillsyn i denna mening myndighetsutövning,är vars
följs. överträdelsekärna bedöma bestämmelserna Omär att om en

konstateras, ställning till vilken sanktion skaska myndigheten ta som
förfogar enligt livsmedelslagen LL ellertillgripas. tillsynsmyndighetEn

-förordningen följ ande administrativa sanktioner:LF över

medföreläggande eller förbud, vite LL 25 §ev—
omhändertagande LL 27 §av vara-

§förordnande rättelse LL 25om-
livsmedelslokal § ochåterkallelse godkännande LF 44 avavav—

finns förbehåll återkallelse.tillstånd LF 16 §, det ett omom

allvarlig omedelbart ingripandeöverträdelse inte såOm är att etten
finnas råd för företagarenkrävs, kan det visst utrymme att attge ge

tillsynsaktivitet, kallad råd-möjlighet vidta förändringar. Dennaatt
ärende och visst problem inteknuten till visstgivning, ärär ettett men

åtgärden till bli, det konstaterasmyndighetsutövning. återgårDet att om
har lett till önskat resultat.rådgivningen inteatt

ska Verka för överträdelser lagen beivrasTillsynsmyndighetema att av
överträdelse ska polisanmälaslivsmedelslagen §. Regeln25 är atta en

administrativa ingrivid misstanke brott. Anmälan utesluter inte attom
livsmedelslagen. praktiken tordepanden samtidigt företas enligt I annä-

lan aktualiseras vid brottsmisstanke, administrativa ingripanden intenär
lederkan eller bör användas eller inte någon vart.

23 Ändringar lagar.livsmedelslagen flProp 1997/98:48 i m
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Vid sidan rådgivning, föranleds preciserad frågeställning,av som av en
kan myndigheter på initiativ eller efter förfrågan lämna infor-eget

allmän karaktär till företagarna. Varken rådgivning ellermation av mer
information myndighetsutövning s.k. faktisk förvaltnings-är utan
verksamhet, här syftar till underlätta tillsynsarbetet.attsom

Enligt det språkbruk Livsmedelsverket har, delas tillsynsverk-som
samheten direkt indirekt tillsyn. direkta tillsyneni och Den utövasupp
dels de delskommunala närrmdema, Livsmedelsverket. Detav av som
benämns indirekt tillsyn Livsmedelsverkets uppgift tillsynär utövaatt

Ävendirekta tillsynsverksamhet. länsstyrelsen,kommunernasöver som
den tillsynen länet, fårutövar inom med den tenninologinnännare

bedriva indirekt tillsyn innebär lämna expertstöd deniattanses som
direkta tillsynen rådgivning och infonnation.genom

förordning har förMyndighet, enligt lag eller att t.ex.ansvarsom
bemyndigande lag överlåtakontrollera viss verksamhet, kan inte iutan

del uppgift, myndighetsutövning, till någonden denna utgörav som
möjligt uppdrabör det i principDäremot att annanannan. vara -

fram underlag för beslut innebärmyndighet eller enskild att ta som-
förvaltningsuppgiftermyndighetsutövning eller utföra preciseradeatt -

information eller utbildning.t.ex.

3.2 Lagstiftningen

3.2.1 Syfte och grunder

dels konsument-Huvudsyftena livsmedelslagstiftningen skyddai är att
livsmedel, delstill de erhåller säkra sörjahälsa att attgenom seernas

får den de harför handeln, dvs konsumenternaredlighet rätti att vara
demärkningen produkten.förvänta sig med ledning på Förutomatt av

fastställer detaljnivån för skyddet finns regler för hurregler som
kontrollen reglerna ska till.av

etablerades den med fri rörlighetinre marknad l januari 1993EGs
träddefor och kapital. år EES-tjänster, Ett senarevaror, personer

medlemavtalet kraft. januari 1995 blev Sverige i EU. Somi Den 1 en
följd EES-avtalet och EU-medlemskapet har EG-direktiven på om-av

svenska livsmedelslagstiftningen.rådet införlivats i den Det är
direktiven införlivas. allmänhetmedlemsstaternas till Iatt attansvar se

har detaljjusteringar, eftersom harmonisering pådet frågavarit om en
för Codexinternationell under många år inomnivå ägt rum ramen

Alimentarius.
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i principden januari 1994 SverigeEES-avtalet började gälla lDå tog
dvs.livsmedelsområdet. Harrnoniseringen,bestämmelser påEGsöver

framskriden inombestämmelser, långtutarbetandet ärgemensammaav
fortlöpandemedlem kommer Sverigelivsmedelsområdet. i EUSom nu

medlems-bestämmelserinförliva de gemensamt antasatt avsom
statema.

har 100gälla den januari 1994EES-avtalet började lSedan över
lag-överförts till svensklivsmedelsområdetberörEG-direktiv som

vilkaDirektivkungörelser.Livsmedelsverketsstiftning formi angerav
självafrihetmedlemsländerna harresultat ska uppnås; attsom

antal EG-gällerska till.hur det gå Därutöverbestämma ett stort
fårintesådana. innebärgäller Dettaförordningar att textensom som

publiceras iförordningarlagstiftning.nationell Dessaskrivas iom
EGT.officiella tidninggemenskapernasEuropeiska

1988/89:68, JoU 14,prop.propositionföljd regeringensSom aven
genomgripandelivsmedelskontrollen gjordes263rskr. enom

skärpaavsiktmedlivsmedelslagstiftningenförändring attav
bl.a.förstärktesenhetlig. Därvidlivsmedelskontrollen och dengöra mer

uttalattillsynsmyndighet medcentralrollLivsmedelsverkets ettsom
föreskrifterdittills meddelagradhögre styruppdrag i änatt som

densåledeslivsmedelsområdet återfinnsPålivsmedelstillsynen.
utfärdatsharföreskrifterEG-regler iallaabsoluta majoriteten somav

finnslivsmedelförgrundläggande reglernaLivsmedelsverket. Deav
livsmedelsförordningenochlivsmedelslagenförrdock i mensomnu --

förordningar.ochantal andra lagarockså i ett
införlivatkungörelser,LivsmedelsverketsreglernaFörutom som

ocksåtilllämpasEG-förordningar,och iEG-direktivbestämmelser i
densyftar till skyddareglerRomfördraget. Dessaregler finns i attsom

de Dijon-kallas Cassisbrukarprincipförfria rörligheten Dennavaror.
tillkorndär den förstEG-domstolenrättsfall iefter detprincipen

utfärdatinte hardet område där EGgäller påuttryck, och den gemen-
området. Principen inne-harmoniseradedet ickedvs. påregler,samma

EU-landsaluhållstillverkas och ibär i korthet ettatt att Varor som -
EU-länder.fritt andraockså får säljas iundantagmed vissa -

241 samarbetetdessomfattarUnionsfördraget. Sedanskapadesnovember 1993 EU genom
Europeiskapelare. EGbyggerbrukar EUhuvudsakliga delar. Det sägas treatttre

detbestår huvudsakpelaren idelfinns kvar EU. Förstagemenskapen avavsom en
regler demedlemsländernapelarenEG-samarbetet. förstaursprungliga Inom antar som

kanoch reglerna för EUrättsgemenskap EG-rätt.kallas förskyldiga följa. EGär att en
används ihelheten ochbetecknar däremotEUlagar det kan bara EGinte stifta göra.-

EES-avtalet tillämpasenlighet medasylfrågor.utrikespolitik och Ifrågor rör t.ex.som
Island.också ochlivsmedelslagstifining i Norgegemenskapens
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Livsmedelslagstiftningen3.2.2

grundläg-deinnehåller1971:51lär ramlagLivsmedelslagen somen
livsmedelshanteringlivsmedel och samtbestämmelsernagande omom

följs.föreskriftema intesanktioner,och närtillsynmyndigheternas om
bestäm-regeringenmyndighetellerregeringentillharRiksdagen som

bestämmelsermeddelabefogenheter närmaredelegeratmer" att om
saluhållande, hygien,märkning,hantering,ochtillämpninglagens om

för tillsyn.avgifterochlokaler, tillsyn
livsmedelsförordningenhand iförstafinns iföreskrifterRegeringens

Regeringenslagen.rubrikindelninghar1971:807. Den somsamma
avgift för1989:1110förordningenfinns iavgifterföreskrifter omom

livsmedelstillsyn m.m.
med-befogenhetLivsmedelsverket atthar i sinRegeringen getttur

Livsmedels-tillämpning.livsmedelslagensreglerdetaljeradedela om
rad kungör-beslutatbemyndigandendessamed stödharverket enav
Livsmedels-ipublicerasråd,och allmännaföreskriftermedelser som

regelverket inne-samladeFS. DetSLVförfattningssamlingverkets
demedanbindande,Föreskrifternakungörelser. ärhundratalhåller ett

föreskrifthurrekommendationerskarådenallmänna enomses som
förteckningvarje åroffentliggörLivsmedelsverkettillämpas.bör en
riksdagensstödmedutfärdatharverketförfattningardeöver avsom

1998:1.FSSLVbemyndiganden senastoch regeringens

gällandeantalSFS-författningargällandeföljandeförtecknasdenI
parentes:ändringar inom

5omtryck 1989:4611971:511,livsmedelslagen—
17omtryck 1990:3101971:807,livsmedelsförordningen- 6livsmedelstillsynavgift för1989:1110förordning m.m.om-

livsmedel importeraskontroll17171994:förordning somavom—
landtredjefrån

4livsmedelutförselkontroll vid1974:271kungörelse avom- livsmedelsverk.för Statensinstruktionmed1471996:förordning-

kapitelredovisas iregelmängdenvolumuppgifterNågra om
EG-sådanauttryckligenkompletterarLivsmedelslagen numera
kantillämpningsområde. Dettalagensfaller inomförordningar, som

förord-delar. Deenbart vissaellerhelhetdessförordning igälla en

och1971:6125 och sou 1970:7,1970:6i souförarbetena finnsviktigasteDe prop.
1988/89:68,1986:25,SOU1971:42,och JoU1971:41propl97l:62, JoU prop.

1992/93:LUl1.och1992/93:1191988/89:JoUl4 samtprop
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ningar främst vissa förordningar faller inomärsom avses som ramen
för EGs jordbruks- eller fiskepolitik, förordningamat.ex.gemensamma

fjäderfä och omfattas förordningarDessutom förägg. attom som,
skydda folkhälsan, fastställer gränsvärden för högsta tillåtna halter av
olika livsmedel. förordningari Andra lägger fast vilkaämnen proce-
durer ska tillämpas kommissionen utfärdar godkännanden,närsom

nya livsmedel.t.ex. av

Övrig3.2.3 lagstiftning med anknytning till
livsmedelsområdet

Livsmedelslagen den centrala lagen på området, det finns ocksåär men
antal andra lagar eller mindrei utsträckning berör livs-ett störresom

Ävenmedel. dessa syftehar till skydda konsumenternas hälsa, sörjaatt
för redlighet handelni och fastställa regler för kontrollen.

Regler syftar till skydda hälsan finns bl.a. smittskydds-iattsom
lagen, hälsoskyddslagen och lagen modifieradegenetiskt organis-om

med kompletterande regeringsförordningar. Smittskyddslag-mer
stiftningen reglerar samhällets skydd sjukdomar.smittsamma Imot
lagen framgår vid vilka sjukdomar samhället får vidta åtgärder denmot
enskildes vilja och vilket intrång i den enskildes fårintegritet som

Miljö- och hälsoskyddsnämndema för åtgärdergöras. attansvarar
vidtas bl.a. livsmedel sprider eller kan misstänkas spridamot som
smittsamma sjukdomar. Hälsoskyddslagstiftningen åtgärderreglerar de

kan vidtas för förhindra uppkomsten och undanröja Sanitäraattsom av
olägenheter. Bl.a. bostäder särskilt ska ha tillgång till iatt vattenanges
erforderlig mängd till dryck och matlagning Lagstiftningenm.m. om
genetiskt modifierade regleratorganismer att ett noggrantavser genom
tillståndsförfarande säkerställa människor och djurs hälsaatt samt
miljön skyddas. Betydelsen denna lagstiftning på livsmedelsområdetav
har förminskat sedan regler "nya livsmedel krafti inomträttnyare

ÄvenEU. lagen kemiska produkter ramlag syftar tillär attenom som
förebygga skador på människor och miljö; den konkretiseras genom
föreskrifter utfärdade regering och myndigheter. livsmedels-Inomav
området kommer den till tillämpning fråga material och produkteri om

avsedda komma i kontakt med livsmedel. förslaget tillIär attsom
miljöbalk inkluderas dessa områden.senare

Av bestämmelser i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen
följer det medicinska skäl förbjudet tillföra djurän äratt annat attav

2° parlamentarisk kommitté utvärderar f.n. det svenska smittskyddetEn Dir.
1996:68.
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egenskaper.påverka djurets Kont-förandrahormoner eller ämnen att
på djurlagstiftningenfinns provtagningrollbestämmelser i m.m.,om

animalisktlivsmedelprovtagning påäven ursprungavavsersom
återfinns iredlighetkravet påtillgodosetill ettsyftarRegler attsom

produkter, lagenframställdaekologisktbl.a. lagenflertal lagar, omom
mark-livsmedel,ochjordbruksprodukterbeteckningarskydd för

och mätdon.måttenheter,lagen mätningarochnadsföringslagen om
komplet-framställda produkterekologisktlagstiftningenReglerna i om

inne-utförligare beskrivningområdet enEG-förordning påterar aven
kapiteliEG-förordningarredogörelsen förmedsambandhållet finns i

produktionför alla stadierminimikravfastställer vissa6. Reglerna av
produkterfrågaitillämpasregler måsteför märkning. Dessaoch om

Ävenframställda.ekologisktdeuppgiftmedmärkta ärattär omsom
ochjordbruksprodukterpåbeteckningarskydd förreglerna om

ibeskrivsochEG-förordningarpå närmarebaseraslivsmedel, som
fastställdaföljerprodukterförutsättersammanhang, noggrantattannat

för produkterna.specifikationer
Konsumentverket/KO,tillämpasMarknadsföringslagen, avsom

påmärkningbestämmelserLivsmedelsverketskompletterar pro-om
marknadsföring. Enochreklamfrågadetdukter när är annanom

sig ivilseledandemarknadsföring fårintehuvudprincip är att varevara
egenskaper. Lagenandrakvalitet ellermängd,produktensfråga art,om

måtten-Lagstiftningentidningar.ochreklam i TVbl.a. påtillämpas om
för-gällerdetredlighetpåkravoch mätdon närmätningarheter, anger

livsmedel.färdigpackadeförbl.a.och vikt,packningsstorlekar
reglerinnehållersekretessförordningenochSekretesslagen om

enskildasuppgifterHuvudregeln rörvid tillsyn. ärsekretess att som
kanska lämnas attdriftförhållanden inte antaochaffärs- ut, manom

undantaginförtshardetta.skadas Det ettskulleenskildeden numeraav
Myndighetenhälsoskyddsområdet.ochmiljö-uppgifter inomrörsom

"allmän-finnsdetavvägning ettfallenskiltska varjei göra omaven
före-bedömsuppgifter större äntillfå tillgångintresse att varasomav

skafalletsåsekretessbeläggs;uppgifterna ärintresse atttagets om
uppgifterna lämnas ut.

Kontrollbestämmelser3.2.4

regleromfattandefinns detefterlevssäkerställa reglerna ävenFör attatt
redlighetochför hälsaskyddtillbestämmelsernakontrollenhur avom

mycketinnehållerEG-direktivochEG-förordningarVissaska gå till.
skahur denske ochkontrollen skaoftahurbådedetaljerade regler, om

myndigheternautförskontrolluppgifterutföras. Vissa avannarssom
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kan enligt vissa EG-förordningar jordbruksprodukter överlämnasom
till enskilda uppgiftDenna ska förväxlasinte med den kontrollorgan.

laboratorier, kan utföra uppdragpå näringsidkarent.ex.som organ, av
led företagetsi egenkontroll.ettsom

Bakom huvuddelen all lagstiftning med syftet skydda konsu-attav
från skadliga produkter ligger ansvarsprincip deimenterna en som

flesta länder har kommit allt tydligare till uttryck under de senaste
decennierna. innebärDen det i första hand tillverkarensatt är attansvar

till marknadsförda produkter uppfyller de krav ställs påattse som
säkerhet och kvalitet. Principen gäller inte bara livsmedel ocksåutan
andra områden. särskild förDen grund det för tekniskär systemen
provning och kontroll utvecklades inom för åstadkommaEG attsom
den inre marknaden. Principen producentansvar har också slagitom
igenom i skadeståndslagstiftningen. Strikt har införts vilketansvar
innebär skadeståndsskyldighet kan föreligga det behöveratt utan att
visas skada har uppkommit vårdslöshet.att en genom

EGs för teknisk och kontroll. Inrättandet den friaprovningsystem av
marknaden föregicks långvarigt förberedelsearbete. Redan innanettav
den inre marknaden etablerades förekom samarbete mellan ochEG

för hannoniseraEFTA regler olikainom områden. förutsättningEnatt
för den fria rörligheten tekniska och andra slag handelshinderattvar av
kunde undanröjas. del dessaEn avsåg säkerhetskrav påstor av pro-
dukter. Mycken möda har lagts ned utformapå enhetliga krav ochatt
metoder för kontroll kraven uppfyllda. I EG-tenninologinärattav
kallas denna kontroll bedömning överensstämmelse. Väsentligaav
säkerhetskrav rättsligt bindandei direktiv, riktade till med-anges
lemsländerna. Direktiven allmänt hållna och vilka resultatär anger som
ska uppnås. För produkterna utarbetar sedan de europeiska standar-
diseringsorganen harmoniserade frivilliga standarder med tekniska
specifikationer. formelltEn standard inte bindande fårdenär rätts-men
verkan produkt tillverkas i överensstämmelse medattgenom en som
standarden ska uppfylla direktivens krav. CE-märkning visar till-att
verkaren produkten uppfyller direktivens säkerhetskravgaranterar att
och den har genomgått det förfarande föreskrivet föratt ärsom
bedömning överensstämmelse.av

Det för teknisk provning och kontroll har skapat förut-systern som
sättningar för utvecklingen marknadEGs inre beskrivs kapiteli 5.2,av
Allmänna utvecklingstendenser. EG-modellen står privaträttslig
grund. tillverkarenDet egenkontrollsin förär attsom genom svarar
produkter släpps marknadenpå uppfyller direktivens kvalitets-utsom
och säkerhetskrav. Bedömningen överensstämmelse kan tillverk-påav
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uppfyllerfristående s.k. anmältuppdrag göras ettarens av organ, som
preciserade kompetenskrav.

offentligrättsligtsvenska riksprovplatsmodellentidigareDen var
förhandskontroll.kontrollen obligatorisk Igrundad. statligaDen var en

kontrollera produkter iEG-modellen detär att attstatens om-ansvar
krav. s.k. marknads-uppfyller direktivenslopp på marknaden Denna

EES-området under l990-talet.kontroll har byggts inomupp
för marknadskontroll skaMyndigheter med utses avansvar

verk-har sektorsmyndigheterna inom sinamedlemsstaterna. SverigeI
marknadskontrollen. har uttalatsfått församhetsområden Det attansvar

möjligt ska skekontrollen så långtfinansieringen genomsomav
avgifter."

ochmodell för teknisk provningLivsmedelskontrollen. generellaEGs
livs-kontrollordningar gäller påstarkt från dekontroll avviker som

tyngdpunkt inte påmyndighetskontrollen sinharmedelsområdet. Här
förutsättningarproduktionen och dessprodukten påden färdiga utan -

förpackningsmaterial. Hygien-ochhygienlokaler, utrustning,råvaror,
liksomför och kötthanteringdetaljerade slaktkraven särskiltär annan

detaljeradefinnslivsmedel övrigt. Vidareanimaliska iför hantering av
gäller vadlivsmedel. detmärkning Närbestämmelser somom av

tillbestämmelserna EGsde svenskakontrolleras har anpassningen av
inneburitoch haranslutningen inteunder flera år innanskett successivt

förändringar.påtagliganågra
före-genomföraslivsmedelskontrollen börhurUppfattningama om

offentligdirektiv 89/397/EEGskilja sig åt. EGsfaller däremot om
myndighet in-kontro11medlivsmedelkontroll att genomavserav

livsmedel.bestämmelsernaefterlevnadenspektion- kontrollerar omav
regelbundet och vid miss-genomföraskontroller skabl.a.Det sägs att

inriktadKontrollenföregående varning".regeltanke och "utan ärsom
och informationrådgivningdirektivetinspektioner; iingetpå sägs om

myndigheterna.från

27 rskr. 328.1993/94:l6l, NU21,Prop.
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lokalerna skaLokaler omfattas inspektionerna inget sägs attmen omav
Myndigheternaför godkännande.prövas

regelbundet ska"ska fastställer vad de inspektionerutarbeta somprogram som
och de ska genomförasunder bestämd period ska omfatta hur oftautföras en

artikel 14.

till kommissionen vilka krite-Medlemsstaterna ska årligen rapportera
antalet ochutarbetatsrier har tillämpats när samtprogrammensom

konstaterade överträdelser.kontrollerna ocharten av av
föreskriver direktivårs kontrolldirektivMed hänvisning till 1989 ett

livsmedelshygien för-regler förfrån 93/43/EEG allmänna1993 samt
Långtgående krav ställs påreglerna följs.faranden för kontroll attav

företagen:

verksamhetenskall identifiera dedriver livsmedelsföretag i"Personer stegsom
tillräckliga säker-säkerhet och säkerställakritiska för livsmedlensär attsom

grundvalupprätthålls och påhetsförfaranden fastställs, tillämpas, över avses
riskbedöm-utarbetandet HACCP-systemetvilka vidprinciper, använts av

och kritiska kontrol1punkter.ning

kritiskalivsmedelsfaror och deidentifieraåläggs bl.a.Företagen att
övervak-effektiv kontroll ochordnaproduktionenpunkterna" i samt

artikel 3.kritiska punktervid dessaning
ochbestämmelserna följskontrolleramyndigheter skaBehöriga att

styrpunktema föruppmärksamhet de kritiskasärskild attägna
artikelkontroll 8.övervakning och rumbedöma nödvändig ägerom

lokaler, utrustningdetaljerade hygienkrav påbilagaI mm.angesen
93/99/EEGden oktober 1993kompletterande direktiv 29I ett av

enhetlig tillämpningför säkerställaytterligare föreskrifter att avenges
handlar kvalitets-Kompletteringenkontrolldirektivet från 1989. om

särskildVidareoch ackreditering. inrättasstandarder för laboratorier en
utvärdering:övervakning ochfunktion för

samarbeta med behö-särskilda skaskall tjänstemän"Kommissionen utse som
likvärdig-och utvärderamedlemsstatema för övervakamyndigheter iriga att

livsmedelkontrollde för offentligheten och effektiviteten i system somav
myndigheter medelemsstatema art 5.drivs behöriga iav

livsmedelskontrollen gjordes 1996svenskautvärdering denEn avav
dendateradredovisades ikommissionen DG III, rapportensom

Europeiskautvärdering gjord"Resultatnovember 1996,27 avav en
livsmedelskontroll:utvärdering Systemetkommissionens för avgrupp

Underlag för in-livsmedelskontroll i Sverige".för offentlig rapporten
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myndigheterbesök hos kommunalaLivsmedelsverket, vidfrånhämtades
för företag ochoch företrädarelänsveterinärerkontakter med någraoch

personalorganisationer.
förslutsatssammanfattandeUtvärderingsgmppens att systemetvar

linje medeffektivt och ilivsmedelskontroll kani Sverige varaanses
livs-kontroll89/397/EEGdirektivethuvudbestämmelsema i avom

haralla nivåertillsynsmyndigheter påintryckmedel. Gruppens attvar
livsmedelskontroll:genomföraför kunnabefogenhetertillräckliga att

fulltmöjlighet användsdenna inteockså medge,verkar ut,"Lagen även om
omfattning deoch vilkenbeträffande hur itillsynsmyndigheterstyrning av

ansvariga.livsmedelskontroll för vilken deskall bedriva den är

initiativytterligarebehövsEnligt gruppen

praktiskadei HACCPtillämpning principernarörandefortbildning"för samtav
förmedlivsmedelsanläggningarvid inspektionaspekterna systemav

direktivilivsmedelshygienforordningarnabehövs föregenkontroll. Detta att om
utvärderings-stod klart foreffektivt intekontrolleras Detska kunna93/94

livsmedels-tillkommun,varje i varjetillräcklig prioritet ges,gruppen om
utvecklingstödjerUtvärderingsgruppenfinansiering. motkontroll och dess en

kraven iegenkontroll dessaforanvändandeökat motsvararsystem omav
på förSvårighetemalivsmedelshygien, 93/43 EEG. stöttdirektiven mansomom

problem".egenkontrollkonceptetoch tillämpaförstå ärsmåföretag ettattatt

anledningmedtill 1997:48lagtshar 46 §LivsmedelsförordningenI a
medlemskap i EU:Sverigesav

övervakabehövs förinspektionerdeska utföra attLivsmedelsverket attsom
föranledsde förpliktelserfullgörlivsmedelsområdetSverige avsom

unionen."Europeiskamedlemskap iSveriges

skyld-livsmedelslagenenligt §Tillsynsmyndigheter 25Sanktioner. är a
beivras.lagen Detöverträdelser ävenför ärverkaiga attatt av

Ringaegenkontrollprogram.fastställtföljaintestraffbart ettatt
straffskalanstraffbelagda. Ibestämmelserna inteöverträdelser ärav

betydelseförpliktelsehögst år. Omoch fängelse iböteringår ett aven
åsidosatts iavsiktligenkonsumentintresseteller förhälsosynpunktfrån

fängelse iocksåallvarligt kanpåomfattning eller sätt,ettstörre annars
bötesbelopp;relativt lågaNormalstraffetutdömas.år ärhögst två

sällsynt.mycketfängelse är

detaljreglerat. minstInteLivsmedelsområdetUtvecklingen. är genom
finnsregler ökat.har antalet Detregelverktill EGsanpassningen en

livsmedels-påarbeteinom EGsoch avregleringförenklingtillsträvan
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Ävenområdet, arbetet långsamt.går på nationell basis pågår visstmen
arbete med avreglering och förenkling.

Även vissa andra tendenser kan iakttas på lagstiftningsområdet.
Framför allt betonas producentens för produkt.sinnumera ansvar
Näringsidkaren ska indentifiera kritiska styrpunkter och utarbeta kont-
rollprogram. offentliga tillsynen ska företagensDen bygga på egen-
tillsyn.

Tillsynsmyndighetema ska till överträdelser beivras; straff-attse
bestämmelserna Fortfarandehar skärpts. avkunnas dock endast ett

litet antal domar brott livsmedelslagstiftningenrelativt i mål motom
varje år.

Parallellt med betoningen producentemas för produk-sinaav ansvar
har det ekonomiska för skador uppkommitter ansvaret som genom

brister produkterna utvecklats. Sedan föri principen skadeståndsansvar
slogs fast 1980-talet saknaspå rättspraxis.närmare

bestämmelserna offentlighetAven och sekretess har ändrats iom
riktning ökad öppenhet. Grundprincipen i sekretesslagen ärmot att ett
företags affars- driftsförhållandenoch ska sekretessbelagda. Ivara
slutet på 1980-talet ändrades bestämmelserna så till vida, myndig-att
heten ska allmänhetens intresse företagensinsyn intressen.väga motav

där allmänhetens före-En vanlig situation intresse kan väga äntyngre
brister hygien eller redlighet har konstaterats vidiär, närtagens

kan offentlighet företagensinspektioner. Genom resultaten ökaratt ges
intresse hantering uppfyller lagstiftningens krav.av en som

Produktsäkerhet och produktansvar3.2.5

för teknisk och kontroll funnit formDet provning sin isystem som
arbetet med utveckla marknad har tyngdpunkt till-EGs inre sin iatt
verkarens egenkontroll det inte kommer farliga produkter påatt utav
marknaden. Enligt EG-direktiv produktansvar genomfördesett om som
i medlemsländerna den tillverkar eller1988 importerarär som en
produkt strikt för skador orsakas defekt produk-ansvarig isom av en
ten.

Principen för produktsäkerheten första hand vilar påiatt ansvaret
företagen själva i den svenska lagstiftningen redaninsteg innanvann
EES-avtalet träffades. Produktsäkerhetslagen 1988:1604 bygger på
detta synsätt.

syftar till motverka ellerLagen tjänster orsakar skada påatt att varor
eller egendom. Så kan till exempel näringsidkare förbjudasperson en

tillhandahålla medför risk för skada. den detalj-Genomatt varor som
reglering finns för livsmedelslagstiftningen behöverinomsom ramen
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EG-direktivlivsmedel.tillämpas på Detdenna lag normalt inte som
snabbbehovdock det finnsförutsätterlagen grundar sig på ettatt av

påträffatslivsmedelmedlemsländer inom EU,till andrainformation när
ochhälsaakut fara för konsumenternasallvarlig ellerkan orsakasom

informationsutbytesnabbtförsärskiltsäkerhet. Därför har systemett
Rapid Exchange.RAPEX;inom EU byggts upp

har utvecklingen gått iskadeståndsrättsliga områdetdetPå samma
striktdet första därlivsmedelsområdetriktning. SverigeI ett ansvarvar

skadebringande egenskaperorsakatspersonskador,fastslogs för avsom
1989.28HD-domskeddehos produkt. Det engenomen

kraft.l992:18 iproduktansvarslagenträdde1993januariDen 1
eller påtillverkarenproduktskador påförstriktläggerDen ett ansvar

grundläggandeprodukt.skadegörande Ettmarknadsförtharden ensom
förväntakunnatsäkerhar varit såintekrav produktenär att mansom

ellervårdslöshar varitsig någonföreliggerskadeståndsansvarsig. vare
måstemarknadenfinns påprodukterutbudMed detinte. somav
moti-farliga. Lagenprodukterna intekunna lita påkonsumenten äratt

uppstå. Ettskada kanbara behovetverades inte ersättaatt somav
skade-ellerverka preventivtockså kunnaansågsproduktansvarsträngt

förebyggande. särskilttillämpats ihittills hadock inteLagen synes
domstolarna.utsträckning istor

organisationVerksamhet och3

Tillsynsverksamheten3 .3. 1

reglerlivsmedelslagstiftningenstillinnebärLivsmedelstillsyn attatt se
intressekonsumenternasuppgift iTillsynsmyndigheternas ärföljs. att

fårkonsumenternakvalitet och förgodlivsmedelsäkraför attverka av
marknaden. Livs-finns pålivsmedeldeinformationkorrekt somom

Livsme-verka för brauppgiftenocksåmedelsverket har matvanor.att
livsmedel i hemmet.omfattar hanteringintedelslagen av

denlivsmedelskontroll 1989beslutstatsmaktemas ersattesVid om
meddelade medmed föreskrifterköttbesiktningslagendittillsvarande

helaforåstadkommaAvsiktenlivsmedelslagen.stöd att envarav
i principköttkontrolleffektivochlandet enhetlig att sammagenom

2 1989 389.NJA s
2° 1990/91 197Prop :
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regler kom gälla för alla slakterier. Enligt beslutet skulle vidare1989att
till grund för den löpande tillsynen läggas företagens egentillsyn som
gjordes obligatorisk. företagenFör skulle det finnas tillsyns-ett av
myndigheten fastställt egenkontrollprogram.

Karaktäristiskt för arbetsättet vid livsmedelstillsyn i Sverige till-
skillnad övriga harEU varit förebyggande inriktning medmot en-
inslag information och rådgivning. Arbetsformer inom livsmedels-av
tillsynen har bl.a.i Sverige varit lokalgodkännande och fastställande av
egenkontrollprogram för företagen. följdSom Sveriges före-en av mer
byggande inriktning har inspektioner vid uppföljning egentillsynen iav
regel gjorts efter överenskommelse med den inspektionen avsett.som
Inom övriga har betonatEU marknadskontroll och företagensman mer
producentansvar. Myndighetskontroller har i enlighet med detta synsätt
företagits oanmälda efterhand.och i Denna praxis återspeglas i kont-
rolldirektivet kontrollerna regel ska utförasi före-säger att utansom
gående 89/397/EEGvaming artikel 4.

3.3.2 Direkt tillsyn

Den direkta tillsynen omfattar, enligt Livsmedelsverket, följande
moment

Godkännande livsmedelslokalav-
Fastställande egenkontrollprogramav-
Inspektion-
Provtagning-
Uppföljning åtgärder.av-

Totalt fanns det landet drygtår 1996 i livsmedelsanläggningar,50 100
föremål för kommunal tillsyn. Tillsynsobjekten 14 200är utgörssom av

butiker, storhushåll, industrier och31 300 2 600 000 vattenverk.2
flestaDe anläggningarna, eller drygt och39 000 78 småärprocent,

sysselsätter mindre fyra årsarbetskrafter.än
Livsmedelsverket har direkt tillsyn totalt anläggningar.430över ca

Sedan har antalet anläggningar landet1991 i ökat med drygt 10procent.
ÖkningenfrämstDet storhushållen ökar. sedan16är är procentsom

1991. Industrigruppen däremot minskar något.

Godkännande livsmedelslokal. huvudprincip livsmedelslagenEn i ärav
livsmedel normalt ska hanteras livsmedelslokal; god-i den skaatt vara

3° nuvarande livsmedelstillsynen, LivsmedelsverketDen PM 1997-06-09.
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fårverksamhetentillsynsmyndighet innan sättasför ändamåletkänd av
god-ska tidigareutförts lokalernaförändringarväsentligaigång. Om av

kompletteras.kännande

livs-beslutEfter års1989egenkontrollprogram.Fastställande omav
ochegentillsynföretagens s.k.skärpta krav påmedelskontroll ställdes

livsmedelshanterandeAllaegenkontrollprogram.utarbetandepå av
obligatoriskverksamhetenkontrollera denföretag måste genomegna
kontrollen.offentligadel denbetraktades "enegentillsyn, avsomsom

bekost-och påinitiativföretagen påundantag skaMed vissa eget egen
tillsyns-vidoch deegenkontrollprogramtillförslag ärnad utarbeta

sådanttilllämna förslagskyldigaanfordranmyndighetens att egen-
fastställasedanharTillsynsmyndighetenkontrollprogram. att egen-

livsmedelslokal.bedrivs iverksamheterför dekontrollprogram som
livsme-innebärfrån 1990egentillsynobligatorisk attReglerna om

verksamheten.kvalitetssäkringhamåstedelsföretaget avegenen
finns hanteringenrisker iidentifiera vilka samtskaFöretagen varsom

ska redovisaelimineras. Dereduceras ellerkandessa riskeroch hur
kontrollmätning-ochrengöringpersonalhygien,bl.a.försina program

tilltillsynen gårhuregenkontrollprogramframgå iskaDet även ettar.
Tillsynsmyndighetenkrav.livsmedelslagstiftningensuppfyllaför att

föregenkontrollprogramfastställaanvisningar,gällandeska, enligt ett
eller sker ienkelmycketverksamhetensåvida inteföretag, ärvarje

kontinuerligtskaEgenkontrollprogramomfattning.litenmycket an-
verksamheten.tillpassas

egentillsyns-kraven påLivsmedelsverket,enligthar,EUInom
livsmedels-allasvenska.de Inomriktningutvecklats iåtgärder mot

Hazardpå s.k. HACCP-systemfinns kravdricksvattenområden utom
ochalla farorinnebärPoints. HACCPControlCritical attandAnalysis

skaanalyseras.och Detidentifieras ävenskaverksamhetenrisker inom
dehurochkan bemästrasfarordessaproduktionsprocessenianges var

kontrolleras.

kontrollprogram.fastställdaföljaskyldigaInspektioner. Företagen är att
utföradvs.egenkontroll,företagensövervakaskaMyndigheterna

Livsmedelsverketsbör, enligtegentillsynen. Dettaoffentlig revision av
egenkontrollprog-Revisionenåret.gångråd,allmänna göras avomen

produktionsanlägg-mångaPåsystemrevision.s.k.ska avserammen
livsmedel, krävsanimaliskaproducerarsådanasärskiltningar, som

ochförebesiktigasalla djurskaslakterieroftare. Påtillsyn mycket t.ex.
efter slakt.

livsmedel,kontrolloffentlig89/397/EEGdirektivEnligt EGs avom
misstankevidregelbundet ochgenomförasinspektionerartikel ska
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därvidföljs. allmän regel gällergällande regler inte Som attattom
fasterkontrollen utföras föregående varning. Sverigeska Iutan man

därföroch rådgivning. Inspektioner haravseende vid informationstort
videfter överenskommelse. gäller särskilt revi-vanligen utförts Detta

egenkontrollprogram.sion av
importlandet, s.k.speciella krav på tillsyn ställasVid kanexport av

exportkontroll.

föranvänds bl.a.inspektioner. ProvtagningkompletterarProvtagning
kritiska styrpunk-företagens egentillsyn utpekadekontrollera de iatt

kanhar avsedd effekt. Provtagningenoch kontrollåtgärdematerna att
importkontrollgodkännande vidanvändas för partier,även t.ex. avav

verifieraanvändningsområdelivsmedel från tredje land. Ett är attannat
sambandet mellanregler elleröverensstämmelse med gällande sam-

och märkning.mansättning
för tillsynsåt-för få underlag vidareutnyttjasProvtagningen även att

kontroll PIK. innebär vissgärder, s.k. projektinriktad Detta attt.ex. en
antalundersöks samtidigt vidfråga livsmedelsområdetinom störreett

finns uttalattillsynsobjekt eller flera kommuner. Det Läns-inom atten
tillsynsobjektenrådgivande inspektionerstyrelsen bör medverka till av

kontroll.projektinriktaddelta organiserandetisamt av
ackrediteratkontroll ska undersökas påoffentligiProv tassom

laboratorium.
lagstiftningen provtagning påenligtocksåProvtagning äger omrum

otillåtna substanser såsomsyftar till kontrollera ingadjur. Denna attatt
djuruppfödningen och provtagninghormoner har i ägeranvänts rum

kött, mjölk, m.m..på produktersåväl i djurbesättningar äggsom

sambandKontrollförs iKontroll livsmedel, nationsgränsen.översomav
kan importin till Sverigemed livsmedel förs nationsgränsenöveratt avse

av

landlivsmedel från tredjeanimaliska-
livsmedel från tredje land,icke animaliska samt-

EU.livsmedel fråninförsel animaliskaav-

kontroll livsmedelförordningen 1717 impor-4 § 1994:Av somom av
nämnderden eller de kommunalafrån tredje land framgår bl.a. attteras

därmiljö- och hälsoskyddsområdet i denfullgör uppgifter inom ortsom
undersökning ifri ska ombesörjalivsmedel anmäls till omsättning m.m.

Livsmedelsverket föreskriver.den omfattning

3l livsmedel, Livsmedelsverkets PM 1997-06-25Kontroll importeradeav
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Livsmedel animaliskt får endast införas gräns-över enav ursprung
Livsmedelsverket och EG-kommissionen.kontrollstation godkänd av

föreskrifter ochkungörelse 1994:59 medLivsmedelsverkets SLV FS
frånanimaliska livsmedelallmänna råd kontroll importerasom av som

anord-direktiv 90/675/EEG regler förtredje land bygger på rådets om
förs gemenskapennande veterinärkontroller produkter in isomav av

ske.framgår hur kontrollen ska Ifrån tredje land. denna kungörelseAv
ska blilivsmedel animalisktprincip gäller varje partiatt ursprungav

dokument-,föremål för kontroll vid Kontrollen delas igränsen. upp
identitets- och fysisk kontroll.

utfördagränskontrollstationernaår skaTvå gånger rapporteraper
vidare tillLivsmedelsverket,kontroller till i sin rapporterartursom

kommissionen.
med stöd Livsme-fåtal icke animaliska livsmedel gäller,För ett av

kontrollföreskrifterkungörelse 1987:20 meddelsverkets SLV FS om
införsel-nationell regel med krav påvid införsel livsmedel, enav

med vissaTillstånd kan förknippattillstånd från Livsmedelsverket. vara
gränskont-Livsmedlen behöver in viavillkor för inteimporten. tas en

rollstation.
EU-land gällerlivsmedel frånVid införsel animaliska annatav

Kungörelsen bygger1995:20.Livsmedelsverkets kungörelse SLV FS
vid handel89/662/EEG kontrollerdirektiv veterinärapå rådets om
från tredjeskillnadengemenskapen.inom Den gentemotstora varor

Kontrollen ikontroll ska ske vidland ingen gränsen.är att av varorna
landetden först iregel egentillsynenSverige sker i tarav somsom

animaliskaparti medförst i landetDen mottar ettemot somvaran.
kont-vidareEU-land ska partiet hanteraslivsmedel från innanett annat

sundhetsintyghandelsdokument elleråtföljsrollera partiet ettettatt av
ochdokumentet eller intygetuppgifter,ska innehålla vissa attsom

kontrollmärkt pålivsmedletlivsmedlet är ettstämmer överens attsamt
visst sätt.

hareller fjäderfäkött Sverigegäller införsel svin-detNär nöt-,av
ska blinämnda varuslag i principinnebärtilläggsgarantierfått attsom

tillför få sändassalmonellakontroll avsändarlandetföremål för i att
närvarande. köttethästkött gäller förfår-, ochFörSverige. attget-, -

salmonellakontrollförska bli föremålled egenkontrolleniett avsom -
landet.den först köttet iemottarsom

livsmedelsåledes bara för sådanagränskontroll finnsRegelrätt av
Enligtfrån tredje land. Livsme-animaliskt importerasursprung som

förnärvarande effektivtdelsverket saknas föri Sverige system attett

32 livsmedelstillsynen den 1997-08-08Livsmedelsverkets yttrande till Utredningen om
Dnr 2249/97, s.
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EU-länder.härrör från andra Närspåra andra slag livsmedel ensomav
otjänlig det svårttillsynsmyndighet får kännedom är attvaraom en

effektivt och aktuellt importregisterhärleda till importören. Ettvaran
saknas i dagsläget.

förslag tillframkungörelse tagitLivsmedelsverket har i en ny
frånanimaliska livsmedel EU.för införselskärpta bestämmelser av

varje årremissbehandlas, måste alla importörerEnligt förslaget, som nu
och detförstörsLivsmedelsverket. Gamla registerpåregistrera sig nya

måste importörenaktuellt. Vid registreringska hållasimportörregistret
kommer.länderoch från vilkaskavad importeras varornauppge som

land berörasfrån tredjeIndirekt importkommer även att genom
påmåste registrerasImportöremaregistreringen importörer.av

vidsnabbt ska kunna nåspostadress for debesöksadress och inte att
registerhållningsavgift impor-problem. Enligt förslaget ska uttas aven

vid registrering.tören
uppgiftkommunerna harAvslutningsvis kan här nämnas att av-en

lättfördärvliga livs-internationellaseende kontroll transporter avav
redovisas ihelleroch inteutanförmedel ligger EU-systemet somsom

grundas påKontrolluppgiftenLivsmedelsverket.tillrapporteringen en
livs-lättfördärvligaöverenskommelseinternationell transporter avom

ReglernaATP.för sådanspecialutrustningmedel och transport om-
kontrollenkommunala ioch denlivsmedel,fattar frysta och kyldavissa

impor-åtgärder skaoch andraundersökningsamband med ersättas av
fastställs kommunen.enligttören taxa avsom

ikontroll,till dennavidareKommittén återkommer inte ävensom
uppgift.kommunalfortsättningen förutsätts envara

skatillsynsaktiviteteroch andraInspektioneråtgärder.Uppföljande
vid tillsyn skaAvvikelser konstaterasprotokoll.dokumenteras i som

vattenverk och följförhuvudmannennäringsidkaren elleråtgärdas asav
tillsynsmyndigheten.avupp

beslutades ocksålivsmedelstillsynen skärptes 1990Samtidigt som
finnsinföras. Sedan januari 1993skulle 1rapporteringssystematt ett

kungö-reglerad iinnehåll och omfattningtillrapporteringsskyldigheten
rapporteringsskyldighet för tillsynsmyn-1992:14relse SLV FS om

skaLivsmedelsverketSyftet med rapporteringssystemetdigheter. är att
bedrivs och hurlivsmedelskontrollenlokalahur denfå kunskap om

efterlevs.livsmedelslagstiftningen
årligen89/397/EEG ska medlemsstaternakontrolldirektivetEnligt

inspektioner-hur de regelbundnatill EG-kommissionenrapportera om
har genomförts.livsmedelslagstiftningenenligtna

33 915/98SLV Dnr
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Sanktioner vid överträdelser livsmedelslagstiftningen. Enligt 25 §aav
livsmedelslagen tillsynsmyndighetema verka för överträdelserska att av
lagen beivras.

Livsmedelsverket får löpande kopior domar i brottmål rörsomav
får regelmässigt uppgift polis-livsmedelslagen. verket inteDäremot om

Sådana uppgifter meddelasinte leder till åtal. inteanmälningar som
fallheller polisanmälningar leder till strafförelägganden, dvs.somom

domstol.där tilltalade bötfalls åklagaren fallet går till Deden utan attav
ingripanden följslokala tillsynsmyndighetemas beslut genomom upp

rapportering.kommunernas årliga
finns totalt domar, frikän-1992 till 1997 116 10Från åren varav

Livsmedelsverket. det totala antalet för-nande, förtecknade hos Av
föreskrift egentillsyn.tecknade brott Endomar avsåg mot avsex om

fallande dom vad gällerdessa helt frikännande. innebarEn egen-var
fällande domarfrikännande beträffande hantering, dvs.kontrollen, men

fem fall för bristande egentillsyn.har avkunnats i åtminstone
har förekommit, bl.a. Värmland och Norrbotten,således iDet att

företagsledareföretagare fällts domstol för bristande egenkontroll.i En
bedrevsVärmland dagsböter för egentillsynen intei dömdes till 30 att

har underenligt fastställt kontrollprogram. Vid tingsrätten Bodeni
följa kravtid fallande domar för underlåtenhet itre attsenare egen-

Även förSkövde fallande domkontrollprogrammen avkunnats. i har
ochutdömda straffen på 30brister i egenkontrollen registrerats. De var

dagsböter.40

Indirekt tillsyn3.3.3

tillsynsmyndigheterlokalaLivsmedelsverkets verksamhet gentemot
främstverksamhetbenämner verket indirekt tillsyn. Denna avser sam-

landet.ordning uppföljning tillsynen ioch av
nämnder,indirekta tillsyn kommunernasMålgrupper för verkets är

Länsstyrelser-for livsmedelstillsyn, länsstyrelserna.har samtsom ansvar
behandlas kapiteluppgifter livsmedelstillsynen iinas

34 saluförbud,Livsmedelsverket förbud,årliga tillrapporteringKommunernas avser
åtalsprövning.omhändertagandenoch
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indirekta tillsynen:denLivsmedelsverket, ienligtingår,Följande aktiviteter

tillsynsmyndig-och regionalalokalautbildninginformation och av-
tillsynsmetodikochtillsynlivsmedelsbestämmelserheter samtom

tillsynsmyndigheterfrånförfråganvidrådgivning-
lokal tillsynoch utvärderinguppföljning av-

livsmedelstillsynen närmarenationelladensamordning omav-
kapitel 7.uppgifter idessa

Organisationen3.4

livsmedels-tillsynsmyndighet inomcentrallivsmedelsverkStatens är
tillsyns-lokalaregionala och kommunernalänsstyrelsernatillsynen,

förLivsmedelsverketlivsmedelslagenEnligt 24 §myndigheter. svarar
föreskrifteroch delagenefterlevnadentillsynenden centrala över av

denLänsstyrelserna skalagen. utövamed stödmeddelatshar avsom
kommu-och stödjaföljafrämstlänet,tillsynen inom attnärmare genom

fullgörnämnderkommunaladeellerverksamhet. Den upp-somnens
och hälso-regel miljö-hälsoskyddsområdet imiljö- ochgifter inom -

såvida regeringenkommunen,inomtillsynenskyddsnämnd utövar-
Livsmedelsverket.skatillsynföreskrivithar utövasinte att av

mellanuppdelatlivsmedelstillsynendirekta ärför den s.k.Ansvaret
risknivå,Livsmedelshanteringenskommunerna.Livsmedelsverket och

verketavgörande föroch omsättningkomplexitetstorskalighet, är om
ha tillsynsansvaret.skaeller kommunerna

livsmedelsverkStatens3.4. l

ochledermyndighetcentraladenlivsmedelsverkStatens är som
tillämp-utfärdabl.a.livsmedelstillsynensamordnar attcentralt genom

följa denskaLivsmedelsverketlivsmedelslagen.ningsföreskrifter till
effektivkontrollenoch tilltillsynsverksamheten ärkommunala attse

ochlänsstyrelserbiståskaVerketlandet.likartad hela ävenoch i
rådgivning.medkommuner

myndigheteller denregeringenstadgar28 §Livsmedelslagen att
tillsynenföreskrifter hurfår meddelabestämmerregeringen omsom

förbehövskontrollochundersökningochska bedrivas somannanom
får§livsmedelsförordningen 48Enligtföljas.livsmedelslagen skaatt
fårLivsmedelsverketföreskrifter.sådanameddelaLivsmedelsverket

tillsynsmyndig-för övrigaskyldighetföreskriftermeddelaockså om
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tillsynsverksamhetLivsmedelsverket denheter underrättaatt somom
verksamheten.och resultatetbedrivs av

generellalivsmedelskontroll de1988/89:68Proposition angerom
mellandet direkta tillsynsansvaretriktlinjerna för uppdelningen av

fastslår emellertidPropositionenLivsmedelsverket och kommunema.
utförabehovenskilda fall vidLivsmedelsverket har iockså rätt attatt

miljö- ochdär kommunernasvid sådana anläggningarkontroll även
Livsmedels-det direkta tillsynsansvaret.hälsoskyddsnämnder har

ellerföreläggandetillsynsmyndighet får meddelastadgarlagen §25 att
föreskrifterbehövs för lagen ellerförbud uppenbart att somsom

ordalydelsen lagen kanEnligt istöd lagen efterlevs.meddelats med av
preci-det i lagtextentillsynsmyndighetingripanden vidtas utan attav

myndighethand det dentillsynsmyndighet. förstavilken I är somseras
oftast denverksamheten,för den aktuelladirektahar det ansvaret

det oftast Livsme-kommuner berörsmyndigheten. fleralokala Om är
ividtar åtgärder. Så skermyndighetcentraldelsverket t.ex.somsom

helafinnas spriddalivsmedel kansaluförbud förfråga översomom
landet.

livsmedelskontrollbeslut skärptsamband med 1989 årsI ut-om
policyskapandecentral nivå skulleLivsmedelsverket påtalades att vara

tillsynsverksam-godkännande- ochföljanormgivande aktivtoch samt
och effektivt igenomförs likartatkontrollenför tillheten bl.a. attatt se

hela landet.
speciellt för livs-Livsmedelsverket gällerförinstruktionenEnligt

livsmedelsom-inombevaka konsumentintressetmedelstillsynen att
samordna livs-leda ochlivsmedelslagenenligttillsynrådet, samtutöva

ochnormgivandebådeLivsmedelsverket har såledesmedelskontrollen.
uppgifter.normbevakande

tillsynsverksam-uppgift följaockså iLivsmedelsverket har att upp
med-åtagandenför Sverigesför kunnalandetheten i att somansvara

EG-förordningar.enligtför tillsyn vissalemsland i EU samt svara
drygtför totalt 400direkt tillsynsansvarlivsmedelsverk harStatens

hur till-översiktEnlivsmedelsföretag och anläggningar. överstörre
slakterier, mejerier,ingårfinns i tablå 6.1. Härfördelassynsansvaret

vissaexportkontrollanläggningarochäggproduktertillverkare samtav
äggpackerier.Därtill kommer 140livsmedelsindustrier.andra större ca

till-anläggningarvidare tillsynsansvarLivsmedelsverket har över som
Verket harhushållsgods.förpackningsmaterial och ävenverkar ansvar

producerade ochinhemsktbekämpningsmedelsrester iför kontroll av
veterinärmedicinskakontrollförlivsmedelimporterade samt prepa-av

livsmedel.animaliskafrämmande ioch ämnenrat
och 2tillsynsenheter, Tillsynsenhetema lLivsmedelsverket har tre

livsmedelsverketOrganisationstablåDricksvattenenheten. översamt
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direktbåda såväloch 2 harTillsynsenhetemaåterges på sidan 23. 1
indirek-för denDricksvattenenhetentillsynsansvar.indirekt svararsom

den direkta veterinäradricksvattenområdet. Förtillsynen inomta
regionaltfyraveterinärinspektörer,tillsynen 12 ärVaravsvarar

besiktningsveterinärorga-finnsTillsynsenhetlplacerade. Inom även
mejerier,för direkt tillsynTillsynsenhet 2BVO.nisationen avsvarar

för denlivsmedelsindustrieräggproduktanläggningar samtstora mm,
uppfölj-kommunernaoch råd tilldvs. serviceindirekta tillsynen, samt

statsinspektörer,uppgifter åvilar 16lokala tillsynen. Dessadenning av
frågorocksåLivsmedelsverketplacerade.regionalttvå prövarärvarav

livsme-beträffande sådanalivsmedelslokalcrgodkännande avom
tillsynenden direktaverketvilka samtdelsanläggningar utövaröver

äggproduktanläggningar.mjölk- ochfisk-,storskaliga kött-,alla
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Organisationstablå Livsmedelsverketöver

enhetenJuridiska—

Norrnenheten—

Tillsynsenheten 1
I

Besiktningsveterinärorg.—
Styrelse Internt veten

rådskapligt Tillsynsenheten 2.
och övriga
experter Dricksvattenenheten—

Informationsenheten—Generaldrrektor
Verksledning
Kansli
Kvalitets-

Nanngsenhetensamordnare —

Toxikologiska enheten—Kvalitets- Laboratrie-säkrings- Biologiska enhetengruppen —gruppen
Externt veten-

Kemiska enheten 1rådskapligt

Kemiska enheten 2—

Kemiska enheten 3—

Ekonomi- och dataenheten—

Personalenheten—

Serviceenheten—

Källa: Livsmedelsverket
Fastställd: 1996-12-20
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detkommunala nämnden isamråd med denfår efterLivsmedelsverket
ska flyttasverksamhetvisstillsynenfallet beslutaenskilda överatt en

rikt-överföras ikannämnden.verket till Ansvarfrån även motsattöver
kompliceradomfattning,särskiltharverksamheten ärning, storom

särskilda skäl.andraeller det finnsom
slak-småskaligdirekt tillsynsansvarharLivsmedelsverket överäven

utförs dockkontrollenlöpandegårdsslakterier. Dens.k.teriverksamhet,
verket.uppdragpåandra veterinärerregelhär avsom av

besiktningsveterinärorga-förchefsmyndighetLivsmedelsverket är
nisationen.

besiktningsveterinärerbestårBesiktningsveterinärorganisationen av
besiktningsveterinärerslakteriervidbesiktningsassistenteroch samt av

besiktningsveterinärorgani-Tillexportkontrollerade anläggningar.vid
Livsmedelsverket.personal vidadministrativhör visssationen även

i vissdessutomtjänstgörbesiktningsveterinärorganisationenInom
vilkadistriktsveterinärer,främstveterinärer,andrautsträckning

beträffandevanligtbesiktningsveterinärer. Dettaförordnats ärsom
renslakterier.ochsmåskaliga slakterier

förslakterierstorskaliga34slakterier,135Totalt finns omkring varav
vilt,ochför tamboskapsmåskaliga slakterieroch vilt, 49tamdjur

fjäderfäslakterier.småskaligaoch 12storskaligarenslakterier 1327 samt
vid slakterier-verksamhetenövervakaskaBesiktningsveterinärema

djurbesiktningutföraföljs,bestämmelsergällandetilloch att avna se
arbetsuppgifterdeutförai övrigtköttbesiktningutföraföre slakt, samt

vidbesiktningsveterinärverksamhetenmedkan förenaslämpligensom
träffats mellan Livsme-överenskommelsevilkaochslakteriet om

företag.delsverket och berört
ochbesiktningtill uppgifthar utövaBesiktningsveterinärer attäven
harLivsmedelsverketanläggningar.exportkontrolleradekontroll vid

livsmedelsförord-såvälenligtanläggningarför sådanatillsynsansvar
vidkontroll1974:271kungörelsensärskilda ut-denningen omsom

godkänner Livsme-livsmedelsförordningenEnligtlivsmedel.försel av
denförochanläggningarexportkontrollerade ävendelsverket ansvarar

utförselkun-sådan. Enligt 3 §anläggningenlöpande tillsynen över som
förbesiktningsmansärskildLivsmedelsverketförordnargörelsen

exportkontrollerad anläggning.vidkontroll övrigtoch ibesiktning
föregodkäntsska haanläggningsådanfrånLivsmedel härrörsom

åtföljassändningenskaförs ettutförseln och utnär avvarorna
besiktningsveterinären.utfärdatsexportintyg avsom

besiktningsveteri-besiktningsmän inomochBesiktningsveterinärer
EG-godkända stycknings-tillsynnärorganisationen överävenutövar

tillsammansomfattarverksamhetköttproduktanläggningar. Dennaoch
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med exportkontrollerade anlägg-tillsynen de anläggningarna 131av
ningar.

Besiktningsveterinärorganisationen består fast anställda70av
besiktningsveterinärer och besiktningsassistenter. Härtill kommer110
omkring vikarier timanställda för besiktning200 33 veterinärersamt
vid småskaliga slakterier.

flesta besiktningsmän del fall stads-De veterinärer. I utnyttjasär en
besiktningsmän, andra fall distriktsveterinärer, privat-veterinärer isom

praktiserande eller verkets besiktningsveterinärer.veterinärer Iegna
Svelab.något fall gäller det anställd hosveterinär

anlägg-Miljöförvaltningens stadsveterinärer för tillsynensvarar av
Stockholm och Göteborg.ningar i

Länsstyrelserna3.4.2

livsmedelslagen dennivå ska länsstyrelsen enligtPå regional när-utöva
ochLänsstyrelsen ska fungera stödj andetillsynen länet.inom sommare

hälsoskyddsnämndema och be-rådgivande miljö- och ärgentemotorgan
svärsmyndighet frågor livsmedelstillsyn.i om

fullgör länsstyrelsenslän finns länsveterinärvarjeI upp-en som
finns biträdandelivsmedelsområdet. några längifter Iinom även en

flera uppgifter för länsvete-länsveterinär. Livsmedelsfrågor är en av
djurskydd, djur-uppgifter avseende smittskydd,också harrinären som

frågor.sjukvård och allmänna veterinära
kapiteluppgifter behandlas iLänsstyrelsemas

3.4.3 Kommunerna

har organisa-1980-talet och under 1990-taletUnder delen avsenare
friståendehälsoskyddsfrågoma förändrats frånmiljö- ochtionen av

verksamhets-med flerahälsoskyddsnämnder till nämnderochmiljö-
får kommunerna fritt bestämmaoch med januari 1992områden. Från 1

harkommunen. Utvecklingennämnder ska finnas inomvilka som
därefter gått snabbt.

miljö- ochKommunförbundet enkät1997 gjordeSommaren en om
verksamhet. illustrerarResultatet enkätenhälsoskyddsnämndemas av

35 fall",tillsynsansvaret i vissaFråga överföringom av
Livsmedelsverket 1997-06-27,PM

36 enkätundersökning,Miljö- och hälsoskydd kommunerna,i en
såKommunförbundet bedömer SvarsfrekvensenSvenskakommunförbundet 1997. vara

samtliga kommuner.räknat till gällahög redovisningeni attatt upp svarenman

3 18-0904



SOU 1998:6166 Livsmedelstillsynen

perioden 1 januariden utveckling under 1992- 1996. Denägtsom rum
miljö- ochlandets dåvarande kommuner1992 hade 229 286 separatenav

År med nämndhade antalet kommunerhälsoskyddsnämnd. 1996 separat
minskat till stycken.166

KLIV-utredningen medår modellenden s.k. 1992Enligt sär-var
kommunerna,dominerande deskild förvaltning den helt i störrre

harhar färre 000 invånarekommuner 45medan % de37 än ensomav
hälsoskydds-miljö- ochinnebärförvaltningsorganisation attsom

därfrågor. de kommunertillsammans med andra Ifrågoma handläggs
den kommunernashälsoskyddsnämnd fullgörfinns miljö- ochdet en

kriti-KLIV-utredningenlivsmedelsområdet.tillsynsuppgifter inom
förekom förvaltningsorgaisationserade det i flera kommuneratt somen

ansågtillsynsansvar. Utredningendriftsansvar ochskilde påinte att
tillämpasdrifts- och tillsynsansvar börskilja påprincip attomsamma

den politiska organisationen.förvaltningsnivå ipå som

Kommunförbundets enkätenligtTablå Nämndorganisation3.1

199619951992Nämnd

166174hälsoskyddsnämd 229Miljö- och

7438 62byggnadsnämndMiljö- och

111312räddningsnämndMiljö- och

143räddnings/trañlmämnd 2Mi1jö-, bygg-, och

1nämndoch tekniskMiljö-

Övriga 64 7

26 160Bortfall

288286 288Totalt

1995,1992, svarande,286nämndorganisation,Jämförelse mellan kommunernas
uppgift saknas.svarande.272

översiktjämförandeKommunförbundetredovisar övertablåI 3.1 en
de första årenUppgifterna för tvåolika år.vidnämndorganisationen tre
offentlig statistik.offentlig utredningtidigarehämtade från samtär en

Enligt dennaenkätKommunförbundets 1997.året bygger påsistaDet

37 god livs-arbete forkommunernasmiljöarbetet, UtredningenochKommunerna enom
19.naturresursdepanementet,SOU 1993:ochmiljö Miljö-KLIV.

33 livs-godarbete förkommunernasUtredningenoch miljöarbetet,Kommunerna enom
naturresursdepartementet,SOU 1993:19.Miljö- ochmiljö KLIV.

39 centralbyrån,1997.och StatistiskaSocialstyrelsen1995.Hälsoskyddslagenstillämpning
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tablå det endast kommun miljö- hälsoskyddsnämndeni ochvar en som
sammanslagen med teknisk nämnd.var

Miljö- och hälsoskyddstjänstemannaförbundet gjordeMHTF
också under period,enkät 1997, Kommun-en samma sommaren som
förbundet till landets kommuner deras och organisation iom resurser
miljö- och hälsoskyddsarbetet. Resultatet enkätema skiljer något.sigav
Framförallt uppgiftendet enkät miljö- ochi MHTFsär attom
hälsoskyddsfrågoma i sju landets kommuner ligger under tekniskav
nämnd avviker.som

Utredningen livsmedelstillsynen följthar Kommun-om upp
förbundets och enkäter bl.a. del grund-MHTFs visstatt tagenom av

telefonkontaktmaterial och med de sju kommuner iatt ta somgenom
enkät sammanslagen med teknisk nämnd.MHTFs angivit MHN äratt

fem kommunerUppföljningen vid handen i åtminstone dessaattger av
med teknisk nämnd eller motsvarande såsammanslagenMHNär att

ti11synsansvar.°den både drifts- och tvåsammanslagna nämnden har I
de kommunerna har särskild beslutsordning medsju antagitav man en

syfte undvika kan inträffa. kommunerjävsituation Någraatt att en
nämndorganisationen ska över.attanger ses

Tablå enkätNämndorganisation enligt3.2 MHTFs

Nämndorganisation 1996 Antal

Miljö- och hälsoskyddsnämnd 144

Miljö- byggnadsnämndoch 46

räddnings/trañknämndMiljö-, bygg-, och 11

Miljö- och räddning 10

Teknisk nämnd 7

Övriga

miljö- hälsoskyddsnämnd.vanligast med och Av 223Det är separaten
organisationen. finns tydligkommuner har 144 65 % den Det en

storlek: deskillnad mellan kommuner olika 90 % 50 störstaav av

w Kommunförbundet enkät kommit till avvikande resultat kan förklaras iAtt i sin attav
dess enkät frågan nämndorganisationen annorlunda formulerad i MHTFsänär om
enkät och svarsaltemativet Annat organ i kommunförbundets enkät forär öppetatt
tolkningar.

4 Miljö- och hälsoskyddstjänstemannaförbundet och organisation forMHTF: Resurser
hälsoskyddsarbete".Resultat enkätundersökningeffektivt miljö- ochett av en
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hälsoskyddsnämnd; endast 24 stmiljö- och 48 %kommunerna har en
nämnd.de har50 minsta separatenav

för sådan verksamhetdriftsansvar"Teknisk nämnd har ett som
miljöskyddstillsyn enligthälsoskyddskontoret skamiljö- och utöva över

Enligtkemiska produkter.eller lagenlagen, hälsoskyddslagen om
kommuner ifinns det således minst sjuenkät 1997MHTFs sommaren

kommunallagentillåten enligtorganisation intelandet har ärsomensom
kap3 5

eller skyldigheter för kommunenrättigheternämnd får inte bestämmaEn om
kommunen eller landstingetdär nämnden företrädereller landstinget ärendeni

part.som
föreskriven tillsyneller författningfår heller i lagnämnd inteEn utöva annan

bedriver.verksamhet nämnden självsådanöver som

KLIV-utredningens redovisad itill kommunerna,enkätEnligt den s.k.
förvaltningsorganisationhade kommunerSOU 1993:19, 11 somen

miljö- ochdrift verksamhet därförden ansvariginnebär äratt avsom
förvaltningschef förockså ansvarigtillsynhälsoskyddsnämnden har är

denna tillsyn.
enligtrapport formellt ingetdetKommunförbundetsEnligt är som
i denhälsoskyddsfrågoma ingårochmiljö-kommunallagen hindrar att

kontrollengällerlyfter de frågornämndentekniska ut avsomom man
till kommun-nämnd ellertillverksamhetkommunens annanenegen

styrelsen.
sysselsatte1996tillsynsmyndigheterlokalafinns 288Det som

inspektörerTotalt 1 000assistenter.årsarbetskrafter inkl är338 cza
livsmedelstillsynen.lokalainvolverade i den

urskiljakanförvaltningssidanpåförvaltningsorganisationenI man
Sammanslag-nämndorganisationen.gällt förhartrend somsamma

År antaletvanligare. 1996blir alltförvaltningarolikaningar varav
hälsoskydd 163för miljö- ochförvaltningarmedkommuner separata

med stycken 1992.jämföras 201vilket kanstycken,

‘Z livsmiljö KLIV.godarbeteförkommunernasUtredningen enom
43 enkätundersökning,hälsoskydd i kommunema,Miljö- och en

Kommunförbundet 1997.
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enkätKommunförbundetsenligtTablå Förvaltningsorganisation3.3

19961995199244Förvaltning

163165hälsoskyddsförvaltning 201Miljö- och

7228 52byggnadsförvaltningochMiljö-

43räddningsförvaltningMiljö- och

räddnings-Miljö-, bygg-, och
74/trafikförvaltning

16ll 7Teknisk förvaltning

Övriga 1030 35

162712Bortfall

288288286Totalt

265 272274Antal svar
Uppgift saknas.

ochmiljö-frågorhandlades 1996enkätKommunförbundetsEnligt om
kommuner.teknisk förvaltning i 16livsmedelstillsynen av

enkätenligt MHTFsFörvaltningsorganisationTablå 3.4

AntalFörvaltningsorganisation

133hälsoskyddskontorMiljö- och

53och byggnadskontorMiljö-

6och räddningMiljö-, bygg-

4räddningMiljö- och

20Tekniskt kontor

Övriga 7

44 miljöarbetet,och KLIV.Kommunerna
5 tillämpning 1995.Hälsoskyddslagens
4° miljöskyddslagen 1995.arbeteenligtMyndigheternas
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Källa: MHTF

sammanslagnavanligare med sammanslagna kontorDet något änär
hälsoskyddsnämnder,nämnder. kommuner har särskilda Miljö- och144

hälsoskyddskontor. 20 kom-endast har miljö- och I133 separata avmen
hälsoskyddskontoretfinns där miljö- ochorganisation, utgörmunerna en

del tekniskt kontor.etten av
livsmedelstillsynoch kostnader i kommunernasPersonalresurser

redo-Livsmedelsverket och enligt enkät 1997tillenligt rapporteringen
kapitelvisas i

årliga rapportering till Livs-Inspektionerna har, enligt kommunernas
242gjorde kommunerna 54medelsverket," minskat under år 1996: 1996

siffrorMotsvarandeinspektioner anläggning.inspektioner 1,08 per
anläggninginspektionerför inspektioner l,131995 55 600 pervar

inspektioner, 1,22 inspektionerför drygtoch 1994 58 000 per
inspektioner 1,36 inspektionerSiffran för 000anläggning. 1993 63var

industrier,Inspektionsfrekvensen har ökat inomanläggning. gruppenper
förSiffrornaoch storhushållsgmppema.både butiks-minskat imen

för butiker ochförinspektioner industrier, 0,98respektive 1,34ärgrupp
storhushåll.för0,96 anläggningper

inspektionsfrekvensensäkert varförLivsmedelsverket intevet
inpektionsfrekvensentill den minskadetrolig anledningminskar. En

egenkontroll-påkommunernas satsninghar tidigare attansetts vara
ochanspråkdel ihar mycketverksamheten tagit attstor resursernaav

nödvändig. Eftersomdärför varitomfördelningviss resursernaaven
åren kan inteminskat deinspektionsfrekvensen stadigt senaste tre man

minskning kommunernasreellutesluta det frågaäratt avom en
beroendemycket tillsynfått likaAlla företag har intetillsynsaktiviteter.

tillsyn har tagitanläggningar kräverpå vissaatt avmermersom
tendens.förGenomsnittssiffroma länen visartillsynsresurserna. samma

låg1994anläggning,inspektionligger underlänenFem perenav
den nivån.endast län påett

1996kommunerna årrapporterade 40%vattenverktillsynenI avav
inspektioner.utfört någrainteatt man

periodenungefär nivå underpåhar legatProvtagningarna samma
skett från totalt 46 000minskningDärefter har1991-1994. proven

minskatkemiskadetill två år Det1994 41 000 är proverna somsenare.
ungefär nivåmikrobiologiska ligger påAntaletstort. somsammaprov

tidigare.

47 Livmedelsverket, 31/97.Iivsmedelstillsynen 1996. RapportRapportering om
48 1/98.dricksvattentillsynen 1996,SLV-RapportRapportering av



Livsmedelstillsynen1998:61 71SOU

skillnader provtagningsfrekvens mellan kommunerna.iDet är stora
anläggning, medankommuner tvåFemton äntog ut prov permera

låg provtagningsfrekvens, underkommuner hade mycket 0,342 en
livsmedelsprovanläggning. kommuner inte någraFyra uttogprov per

provtagningsfrekvens haralls. kommuner med mycket lågAndelen
motsvarande lågaökat jämfört med Då hade kommuner1995. sex

minskade provtagningenprovtagningsfrekvens anläggning. Denper
livsmedelstillsynen följd kommu-kan hänga med attsamman som av

ändrat karaktär. Rapporterings-på egenkontrollensatsningnernas
framgår kapitel inte kost-redovisar antal 7systemet prov men som av

undersökning.nader för provtagning och
offentliga kontrollen visar ingenotjänliga vid denAndelen störreprov

mikrobiologiskatillförändring. otjänliga uppgick 1996 413Antalet prov
andeltillsammans 1,09pr0cent.och kemiska, vilket23 motsvarar en

År 1995ligger kvar vid drygtinnebär andelen lprocent.Det att var
och 1994 1,14andelen otjänliga 1,06 procent.procentprov

hälsoskyddsnämndernasmiljö- ochEgenkontrollprogram bör enligt
Enligt kom-anläggningar landet.bedömningar fastställas för 32 000 i

dessaverksamhetsåret 1996 hade 91uppgifter för procent avmunernas
liggeranläggningar företag, fastställda vilketeller 29 226 program,

målsättning på 80över procent.en

tillsynenFinansiering3.5 av

finansieraddelsdels skattefinansierad,Livsmedelstillsynen i Sverige är
avgifter.genom

finansierashur livsmedelstillsynenredovisningEn närmare av
Tillsynens finansiering.lämnas kapiteli

tillsynenResultat3.6 av

Livsmedelsverket3.6. 1

har under 1995Livsmedelsverket tillsynföretagDe utövar översom
därvidLivsmedelsverketMed inspektioninspekterats gånger.1 2 avser-

Därtill kommerföretagens verksamhet.grundlig genomgång attaven

"9 SLV—Rapport31/97
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flerabesiktningsmänsärskilt utseddabesöksanläggningarVissa av
gånger år.per

tillräcklig ibemanningen har varitLivsmedelsverket attanser
besik-djurkroppanläggningar har varjeallaköttbesiktning. Påverkets

avvikande. Antaletde kropparför fjäderfä endasttigats är provsom
ochslakteriersalmonellakontrollen påkontinuerligadenitassom

Livsmedelsverketmålet.heltuppfyller intestyckningsanläggningar
köttsvenskproduceratochsäkerheten visardockbedömer är attstoratt

tillsalmonellafritt 99,9 %.är
kompliceradeteknisktdetillsynenden centralaI större, merav

tillsyn ilikvärdigmåletLivsmedelsverketföretagen bedömer att om en
förhållan-Livsmedelsverket gäller angivnauppnåtts. Enligtlandet har

1996.verksamhetsåretden och bedömningar även

3.6.2 Kommunerna

kom-sammanfattande bild. I 56följande1996Resultat tillsynen gerav
saluförbud ellerresulterat ilivsmedelshanteringenbrister iharmuner

vitesföre-utfärdatdeharTjugofyra kommunermotsvarande. attangett
åtalsprövning.resulterat ibristernaharkommunerläggande och i 32

År före-motsvarandeellersaluförbudkommuner591995 attangav
åtalspröv-ochkommunerhade lagts i 32vitesföreläggandenkommit,

från kommuner.rapporterades 33ning
förekommitsjukdomsutbrottharFyrtioåtta kommuner angett att

kommun-inomlivsmedelsanläggningarmedsambandkan isättassom
År sjukdomsutbrottverifierade fall59 kommuner1995 att avangaven.

anläggningar inomandrasamband medikundeförekommit, sättassom
vattenverk.kommunen än

50 1997-09-08livsmedelstillsynentill UtredningenyttrandeLivsmedelsverkets om
2249/97Dnr
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i andraLivsmedelskontrollen EU-4

länder, m.m.

Författningsgrund1

bl.a.finns ilivsmedel inom EUkontrolloffentligBestämmelser avom
Rådets

livsmedeloffentlig kontroll89/397/EEGdirektiv avom-
livsmedelshygien93/43/EEGdirektiv om-

kontrolloffentligåtgärder förytterligare93/99/EEGdirektiv avom-
livsmedel

veterinär-för organiseringprinciperna90/675/EEGdirektiv avom- lands Itredjegemenskapen frånförs iprodukterkontroller somav
ochvetereinärkontrollerfinansieringen85/73/EEGdirektiv avom-

direktivtillomfattas bilaga Aprodukterkontroller avsomav
uttagandeför90/875/EEG principerdirektivoch89/662/EEG omav

kontrollerför dessaavgiftav
dricksvattenkvaliteten på80/778/EEGdirektiv om-

förkontrollåtgärder vissainförande ämnen96/23/EGdirektiv avom-
fram-produkterdjur ochlevande idessa irestsubstanseroch av

ställda därav.

ochför provtagninganvisningarskilda direktivfinns iDessutom ana-
detaljerade till-finns vidarebekämpningsmedel. Detrörandelys, t.ex.

området.direktiv på det veterinäraantalsynsbestämmelser i ett stort
animalisktflertalet produkterDessa rör ursprung.av

kompletterande tillämp-medrådsförordningarantalfinnsDärutöver ett
livsmedelstillsyndet gällertillämpligadirektningsförordningar närärsom

betänkandet Avsnitt 9.4.plats ibehandlas påDessa annan

5 direktiv, 97/78/EG.1999-07-01direktiv fr.0.m.Detta ersätts ett nyttav
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Detsfinns internationella konventioner,även specifika förärsom
EU.

Oaktat EU området livsmedelstillsyn med omfattandeatt ettomger
regelverk finns det likväl för olika nationella organisa-stort utrymme
toriska lösningar. finnsKrav på det ska finnas offentlig kontroll,att en

grönbokinte hur den skall organiseras. Enligt Kommissionensmen
sid XI gemenskapens huvuduppgift det gäller livsmedelskontrollär när

säkerställa nödvändiga kontroller utförs på effektivtatt och lik-att ett
inom hela den inre marknaden. Kontrollen skall syftasätt tillartat att

åstadkomma hög skyddsnivå med hänsyn till proportionalitetsprin-en
cipen. Kontrollåtgärdema skall inriktas denpå verksamhet innebärsom

risk. Grundläggande principer producentansvarstörst föreningi medär
egenkontroll.

4.2 EU-kommissionens utvärdering deav

nationella för offentlig kont-systemen
roll livsmedelav

Genom artikel 93/99/EEChari Direktiv kommissionen5 uppdragi att
övervaka och utvärdera likvärdigheten och effektiviteten dei systern
för offentlig kontroll livsmedel upprätthålls behörigaav som av myn-
digheter medlemsländerna.i

EU-kommissionen har företagit inspektioner livsmedelskontroll-av
i medlemsländerna under perioden februari till1995 juni 1997. Ins-en

pektionema har ländervisa och iavrapporterats rapportergenom en

52 internationellTex konvention tillämpning års1970 överenskommelseom av om
internationell lättfördärvliga livsmedel och specialutrustning sådanafortransport av om

implementeradATP, i förordning SLV FS 1980:4. Konventionen inne-transport
håller avgiñsbemyndigande implementerad i Livsmedelsverketsäven tillämpningskun-
görelse SLV FS 1980:6. Konventionen gäller specifikt EU.

53Allmänna principer för livsmedelslagstifiningen europeiskai unionen, Kommissionens
grönbok. Bryssel den 30.04.1997. KOM97 slutlig.176

5" Rådets direktiv 93/99/EEG ytterligare åtgärder for offentlig kontroll livsmedelom av
Artikel skall5 Kommissionen särskilda tjänstemän skall samarbetamedutse som

behöriga myndigheter medlemsstaternaföri övervaka och utvärdera likvärdighetenatt
och effektiviteten de offentlig kontrolli for livsmedel drivs behörigasystem av som av
myndigheter i medlemsstaterna. Kommissionen skall regelbundet till derapportera
berörda medlemsstaterna särskildade tjänstemännensarbete.om



1989:61SOU Livsmedelskontrollen andra U-länderE 75i

rapport.sammanfattande redovisas den förkortat version.Här isenare
bilaga redovisas exempel livsmedelstillsynen Danmark.I 2 isom

livsmedel produceras Gemenskapen föremål förDe inom ärsom
offentlig kontroll för tillförsäkra skydd för den allmänna hälsan,att
konsumentintresset och konkurrens på lika villkor. Livsmedelskontroll
säkerställs oberoendei medlemsstaterna livsmedlets ursprungsortav
inom gemenskapen. Kontroll utförs under produktion,alla stadier av
lagring och distribution. finns principiellt olika kontroll-Det två
strukturer:

lBefogenheten föreskriva regler för utföra livsmedels-att samt att
kontroll finns flera med kontrollenheter påhos eller ministerietett
regional eller departemental nivå;

2befogenheten meddela föreskrifter finns hos eller fleraatt ett
hos nationell myndighet och befogenhetministeriet eller att ut-en

föra kontroller hos regionala eller kommunala myndigheter, varvid
roll.den eller de centrala myndigheterna har samordnandeen

Befogenhet utföra vissa kontroller, särskilt sådanaatt avsersom
import, behålls ibland de centrala myndigheterna.av

ansvarsför-medlemsstater förändras f tillsynsstrukturen ochI några n
eller regionala myndigheterdelningen. de fall på lokalaI satsarman

centralmyn-med blir behovet samordningkontrollansvar så genomav
di gheten påtagligt.mer

lokala myndig-tillhandahålls nationella, regionala ellerResurser av
livsmedels-heter. personalkader för bådesällan ansvarigInte är samma

utför kontrollen.och miljötillsyn hos de myndigheter som
länder avgift förKontrollen regel avgiftsfri, någraiär tar utmen

för stickprovskontroller och analyser för in-hälsogodkännanden, samt
spektioner eller för kombination dessa aktiviteter.en av

kostnadsjämförelserdetEnligt EU-kommissionen svårtär göraatt
mellan då alltid kostnadsfaktorer iolika länder, inte tarman samma

alltid renodlad funktionbeaktande och då livsmedelskontroll inte är en
funktioner, milj ökontroll.utförs parallellt med andra t.ex.utan

fastställer vilkade flesta länder det de centrala myndigheternaI är som
livsmedelskontrollen. Därvid beaktasprioriteringar skall igörassom

bl.a. utförande myndigheterde kontrollresultat rapporterat,som sam-
ordnade europeiska uppfattningar vetenskapligainomsamtprogram

betydelse de utförande myndigheterna därvid har varierarDenorgan.

55 the initial by the the memberReport visits Commissions services statespursuanttoon
articles with evaluating the nationalof Council Directive 93/99/EEC view5to toa

for the official control of foodstuffs PDW/2016-97/Orig FR.systems
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kontroll-mellan olika länder. inte ovanligt rapporteringenDet är att av
fastställdaresultaten efter, vilket kan påverka den centraltsläpar

rapporteringkontrollpolicyn. Eftersläpningen påverkar också ländernas
till Kommissionen.

kon-prioriteringsgrund tillämpasRiskbedömning är meren som
formenandra.sekvent medlemsstater i Prioriteringamai några än tar av

månads-målinriktade aktioner,och urvalsstrategier,årliga inspektioner
europeiskakampanjer och samordnadevisa program.

samband med barn-cateringföretag, särskilt inotabeltDet är att
kontrollobjekt hosprioriteratdaghem, skolor och äldreomsorg är ett

medlemsstaterna.
utvecklat och riskbedömningssystemländer har antagitNågra som

flertal kriteriakontrollaktioner på basisunderlag för planering ettavav
kontrollfrekvensen. kräveroch Dettaför bestämma risknivån systematt

allaförhandsregisteringinformationsteknologi ochsofistikerad av
ikommer utvecklasanläggningar. tycksDet ävenattsystemetsom om

framtidmindre avlägsenelleralla andra medlemsstater inom meren
baseraroch subjektivade traditionellaoch då systernersätta sommer

erfarenheter företagen.på kontrollanternassig avegna
gällermedlemsländerna detmellanpåtagliga skillnaderDet närär

länder krävs detföretag. de flestaIoch auktorisationregistrering av
för industriföretagsanitairehälsosynpunkt agrémentgodkännande ur

hälsoauktorisation autorisationdeteller för kategorier undervissa att
detaljhandelkrävs förkontrollmyndighetenutfärdassanitaire avsom

importföretagcateringföretag,kringvandrande förellerstationär etc.
de just påalla länder eller sådock finnas iSådana krav tycks inte är

införas.väg att

strukturadministrativaBeroende på landets

centrala minis-hälsosynpunkt ettgodkännandetlutfárdas avur
enhet-myndigheter, vilket möjliggöreller regionalaterium större

eller sålighet,
länder godkännan-hälsosynpunkt, och vissaiutfärdas tillstånden2 ur

däribland kommu-lokala myndigheterhälsosynpunkt,den avur
mindre enhetlighet.kan leda tillner, vilket

lokalaländer ochframsteg i någravissaharKommissionen noterat
före-kontrollenhar iinformationsteknologi utnyttjatsenheter där av

och förför inspektionsrapporterderas förhållanden,och även atttagen
kontrollmyndigheter.överföra listor till andra
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bestämmaförtillämpaskriterier attdeRiskbedömning är ett somav
länderdeutvecklat ikriteriumDetta är mestkontrollfrekvenser. som

kontroller.för sinaplaneringssystemdatorstöddaintroducerathar
centraladenföreskriverellerrekommenderarländerflesta myn-deI

produk-förmånadgångfrånvarierarfrekvensdigheten perensomen
detår närgångtilllivsmedel vartannatlättfördärvligationen enav

livsmedel.konserveradelagringgäller av
det idock påtyderkontrollstatistiken attochbesökKommissionens

målsätt-önskvärdatill dennåmöjligtvaritländer inte attflera upp
ikontro11-skillnaderbetydandedetdettaföljd ärSomningen. aven

medlemsländerna.mellantryck
ländersamtligaivisarmedlemsländerna attbesök iKommissionens
befo-tillräckligakontrollenföransvarigamyndigheterde ärhar som

lämpligavidtaochregelkontrollenupprätthållakunnaforgenheter att
medländervissahälsorisker, iuppkomstenvidåtgärderadekvata av

befogenheter.polisiärastöd av
konfiskerabefogenhetenalltid attinteharKontrollmyndigheterna

sittförsthälsomyndighetenibland måsteochlivsmedel geotjänliga
utlåtande.

deallvarligahur ärpåberoendeöverträdelserkanländerallaI --
elleradministrativamedföraellertillrättavisningarvarningar,leda till

bestraf-hatenderarländer ettNågra attbestraffningar. merjudiciella
ochinformationfokuserarandradetunder attförhållningssättfande

allvarlig Detförseelserna art.fall ärför demed undantagutbildning, av
åter-fel, någottillrättaförhållningssättet är ägnat sominformerande

tyckstendensenallmännaförseelser. Denstatistikenspeglas i över
utbildning.ochinformationökadmot

förefallerdeltillKommissionenkommituppgifterEnligt de som
ochkompetensavseende på ut-kontrollpersonal medrekryteringen av

kontrolluppgiftervilkenpåberoende typnivåer,på tvåskebildning av
frågadet är om.

fannaceuterläkare,Ingenjörer,med universitetsexamen:lPersoner
påföretagiinspektionsansvarregel harvilka iveterinärer,och

industrinivå.
yrkesmässigmedkompletteradmellannivåpåmed2 Personer examen

Sådangäller.detlandvilketberoende pålängd,olikaträning av
administ-elleruniversitetellerinstituttillhandahållsträning avav

utbildningsbak-träning. Dennapraktiskoch följssjälvrationen av
detaljhandeltillsynförmedinspektörerregelhar igrund avansvar

harländeråtminstoneI tre ensomoch provtagare.samtrestauranger
polisbefäl.rekryteras ävenlivsmedelpoliserkår av
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I flertal länder tycks rekiyteringsnivånett ha varit densamma under ett
antal år, nämligen gymnasial utbildning följts miljövårds-som av en

erhållits efter eller fyra års studier vid någottre universitetexamen som
med speciell miljövårdsinriktning.

Detta utbildningsmönster förklarar varför i regel personal med
för livsmedelskontroll ofta inte har för bara detta områdeansvar ansvar

också för andra miljutan öområden.
Det förefaller inte alla länder har några preciserade krav påsom om

grundutbildning.
Kontinuerlig fortbildning i regel tillgänglig i allaär medlemsländer,

sådan utbildning vanligare i några länderär i andra. till-Denänmen
handahålls både ministerier och regionala myndigheter. vikti-Detav av

fortbildningsområdet tycksgaste HACCP i företagen, där vissavara
länder har varit framgångsrika andra. flertalIän länder harettmer
inspektörema uttalat hittills varit otillräckligt utbildadeatt inomman
detta område.

likhetI med vad fallet det gäller inspektöremasär utbildningnär i
HACCP släpar introduktionen detta företageni efter i varie-systemav
rande grad allai medlemsländer.

Mindre företag, cateringföretag och framförallt detaljhandel där
HACCP knappast alls förekommer inom EU släpar långt efter de
industriella företagen. Vissa medlemsländer utfärda rikt-överväger att
linjer formi checklistor för god styrning ställeti för HACCP förav
detaljhandeln. Emellertid har inte hunnit lika långt med sådanaman
ledningsguider allai medlemsländer.

I vissa medlemsländer med rådgivnings- och informationsinriktatett
förhållningssätt till kontrollen myndigheterna behjälpliga för-är med
beredelserna för fram HACCP-system i mindre företag och affai-att ta

Emellertid kan sådana hjälpinsatser komma konflikti med derasrer.
roll kontrollanter och övervakare.som

Eftersläpningen vid implementeringen HACCP betyder de factoav
inte lyckats leva till de kravatt på livsmedelshygienman upp som

uttrycks direktiveni 93/43/EEC.
Det föreligger betydande skillnader mellan medlemsländerna detnär
gäller importkontroll icke-animaliska livsmedel. huvudsakI berorav
detta på de tillämpar olika nämligen:att systern,

lKontrollen utförs vid gemenskapens gränskontrollstationer, varvid
omfattningen samordningen med tullmyndigheterna varierar frånav
land till land; det kan fråga systematiska dokument-vara om
kontroller eller kontroller begränsas till livsmedel,vissa därsom
livsmedelspartierna slumpmässigt analyseras eller endast vid miss-
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livsmedel kan beaktasallaoegentligheter, varvidtanke sortersom
eller endast vissa sorter;

marknaden,påhar kommitdet gånglivsmedelkontroll ut2 när enav
livsmedel producerat inom EU;grunderenligt somsamma

ligger på importörenprimärtprincipen3tillämpning ansvaretattav
iinternationella kontrollsystemetdetbestyrkandemed genom

kontrollerasyftekonstaterad iimportörenHACCPsynnerhet attav
ochmed Gemenskapenslivsmedlenhuruvida överensstämmer

livsmedelskrav.nationella

livsmedelimporteradegällerdetk0ntro1ltrycketFöljden blir näratt
kontrolllindrigaretillfall lederoch vissaland till land ifrånvarierar en

livsmedel.Gemenskapenslivsmedelimporterade än avav
detsynnerhetfår i närinformationmycket tjänstemännenHur -
ochinspektions-rättsfall,lagen,förändringar iochlagstiftninggäller

gällerland.land till Detsammafrånvarierarurvalsprocesser -
säkerhet till konsumenter.ochlivsmedelsriskerinformation om

livsmedelsbranschenpersonal ikrav påländer finns detvissaI att
kontrollmyndighe-länderutbildning. någraI ärha yrkesmässigmåste

särskiltlivsmedelshygienområdet,utbildning inomengagerade iterna
ellerkonferenserochutbildningsådanorganiseraatt arrangeragenom

informationsmaterial.utge
kontrollverk-uppföljningcentralmyndigheternasUnder det att av

skälkonstitutionellaiblandbegränsadländervissasamheten i är av --
kontroll-kontrollstatistikdenanalyseraochsammanställatill att som

ochgransknings-införtländer internaandraharlevererar,organen
medparallelltutvecklatshar attSådanarevisionssystem. system man

kontrolladministrationen.har kvalitetssäkrat
laborato-offentligaallmänhetkontrollen utnyttjar ioffentligaDen

förekommer.laboratorierprivatarier, ävenmen
iföreskrivslaboratorierackrediteringförDen somavprocess

med detmedlemsstaternaolika långt ihar kommit93/99/EECDirektiv
dentidsgränsendentveksamtfalldet i några utsattaresultatet äratt om

iAckrediteringsorganenhållas. ärkunnakommernovember 19981 att
ackredi-blir laboratorierfallmångaoch iorganisationerprivataregel

god-har valtländerNågraverksamhetsområde i attterade för taget.ett
uppsättningarhelaandrakänna enstaka tester.tester, av

offent-såvälför privatautför laboratoriemaländermånga testerI som
heltintressekonflikter intebetydavilket kanuppdragsgivare,liga att

uteslutas.kan
gällerdetspelarlaboratorietesteroch närprovtagningrollDen som

tilllandfrånkontrollobjekt varierarolikablandprioritera typeratt av
land.
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4.3 Finansiering livsmedelstillsyn i EUav

och EFTA

Livsmedelsverket har enkät kartlagt hur livsmedeltillsynengenom
finansieras i urval EU- och EFTA-länder. Kartläggningenett delades

fyrain i tillsynsområden: köttbesiktning slakterier m.fl., livsmedels-
tillsyn vid övriga livsmedelsanläggningar industriell tillverkning, parti-
och detaljhandel, storhushåll m.fl., kontroll bekämpningsmedels-av

i vegetabilier och kontroll främmanderester i animalier.ämnenav
Frågorna avsåg myndighetsstruktur, finansiering tillsyn och metod-av
utveckling planerade förändringar finansieringen.samt Det ansågsav
inte möjligt uppgifter tillsynens omfattning.att om

I EFTA-ländema finansierades köttbesiktningen huvudsakligen med
avgifter.

Tillsynen övriga livsmedelsanläggningar i heltstort settav var
Österrike,skattefinansierad i länder, Finland, Schweiz ochtre i övriga

länder blandfinansierad.
Kontrollen bekämpningsmedelsrester i övriga undersöktaav var

EFTA-länder, Sverige, blandfinansierad.utom
Inom EU har avgifter för livsmedelstillsynen tagits på olika iut sätt

olika länder, vilket kan påverka konkurrensvillkoren. Mot denna bak-
grund det ambitionen inom harmoniseraär EU reglerna finan-att om

Årsiering hygienundersölcningar och kontroller. 1994 endast detav var
veterinära området reglerat direktiv. För livsmedelstillsyngenom annan

den sker direkt inom detän veterinära området f°ar länderna självasom
bestämma finansieringsformen.
Enligt EU-direktiv 96/43/EEG skall k gemenskapsavgift utfiSrtasen s
kostnader orsakas hälsoinspektioner och köttkontroller inklu-som av

kostnadersive för provtagningsprogrammet för restsubstanskontro11.’7
Högre avgift minimiavgift fårän den får inte överstigatas ut, men
kontrollkostnadema. Systemet med minimiavgifter bedöms i rapporten

statiskt utformat i den meningen det inte incitamentattvara attger
effektivisera kontrollverksamheten för sänka kostnaderna underatt
minimiavgiften. Frågan anpassning till EG reglerom en om en-
gemenskapsavgift föremål för utredning avsnittär 7.5.

5° SLVs 51/94. Kartläggningen de förhållanden gällderapport innan EGavser som
utvidgades Österrike.med de tidigare EFTA-ländema Finland, Sverige och

open 27.s.
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Tillsynen övriga livsmedelsanläggningar blandñnansierad fler-iärav
talet de och EU-länder besvarat enkäten.EFTA-av som
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kommunAnsvarsfördelningen5 stat -

åtagandetoffentliga5.1 Det

samtliga kom-gäller för1994:23direktiv Dir.generellaEnligt de som
åtaganden skall varjeoffentligautredaresärskildamittéer och prövaatt

verksamhetdenmålen förbakomliggande egentligadekommitté ange
åtagandet börförutsättningslöstutreds och pröva vara enomsom

analysen skallUtgångspunkten förangelägenhet.offentlig en an-vara
ochmedoch nackdelaråtagande.offentligt För-situation ett11t3r1tagen

skall bedömas:åtagandeoffentligtutan ett

bevisbördan förfåråtagande förordas,offentligteller fortsattdet fallI ett nytt
förslag.sådantlägger framdennödvändigt liggadetta ettäratt somanses

börenligt direktivenanalys, sägs attför den göras,Till ledning som
åtagan-offentliganyttigheter måstekollektivavissa garanteras genom

infrastrukturinvesteringarnaturskyddet,rättsväsendet,den försvaret,- Även effekter kans.k.exempel.kulturarvetoch vård externaärav
miljöskadlig verksam-frågaiåtagandenoffentligamotivera t.ex. om-

detellertillinte närstordriftsfördelarfinnshet, det tasnär varasom
marknaden.påandra bristerförekommerellerkonkurrenssaknas

deden in ioch hurlivsmedelstillsynenVad karaktäriserar passar
kategoriernabeskrivna

skydda konsumenternasyften motLivsmedelslagstiftningens är att
offentligaför denUppgiftenförfaranden.och oredligahälsorisker mot

lagstiftning följs.till dennalivsmedelskontrollen är attatt se
livsmedelshanteringhygieniskpåkravLivsmedelslagstiftningens en

frånskadliga eller på sättskydda konsumenterna annatför motatt
samhälletsbådesäkerhetskrav ilivsmedelhälsosynpunkt otjänliga är

åtagandet ioffentligaintresse. Detkonsumentensindividuellaoch den
samhälleligadetpåmotiveraslivsmedelstillsynen kan sätt somsamma

ochtrafikövervakningensmittskyddet,räddningstjänsten,föransvaret
säkerhet.hälsa ochmedborgarnasskydd foråtgärder tillandra
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Synen på för livsmedelssäkerheten och på behovetstatens attansvar
reglera livsmedelshanteringen har kommit till uttryck i omfattandeett
mellanstatligt samarbete sedan 1960-talet regelverketi Codex
Alimentarius. FN-organen och WHOFAO huvudmän för dettaär
arbete. harDet resulterat standarder,i gränsvärden och hanteringsregler

stöd för den nationella lagstiftningen liksom för EGs regler.som
detGenom internationella samarbetet och inför EES-avtalet har

successivt anpassning skett de svenska reglerna inom livsmedels-en av
området. harSverige sitt medlemskap i påEU tagit sig attgenom
genomföra den lagstiftning gäller inom unionen. Enligt Romför-som
dragets artikel 129 ska gemenskapen bidra till hög konsu-a en
mentskyddsnivå harmonisering lagstiftningen. Kommissio-genom av

ska därvid förslagi sina hälsa, säkerhet, miljö- och konsument-nen om
skydd utgå från hög skyddsnivå artikel a.100en

Överträdelser ska beivras. behöver finnasDet kontrollorganisa-en
skation till bestämmelserna följs. Huvuddelenattsom se av

bestämmelserna omfattadeslivsmedel redan EES-avtalet,om av som
trädde krafti 1994. de grundläggande reglernaFör innebar därför
medlemskapet förändringar,inte så inom områden harvissastora men
detaljregler krävt omfattande anpassning.en mer

andra huvudsyftet,Det det ekonomiska, kan betraktas som en
blandning samhälls- och individuellt konsumentintresse. Attett ettav
konsumenten har tillräcklig information för kunna rationellaatt göra
val utbudeti på marknaden inte bara individuellt konsument-är ett
intresse förutsättning för fungerande konkurrens. Kon-utan en en
kurrens- och marknadsföringslagstiftningen syftar till skapa grund-att
läggande marknadsekonomiska förutsättningar främja valfri-attgenom
het för konsumenterna tillförlitligoch information ochdege om varor
tjänster bjuds på marknaden. allmänna samhällsintresseDettautsom
finns också i redlighetskravet i livsmedelslagen. Märkningsbestämmel-

totalharrnoniserade deli EU, de reglerär utgör storserna, som en av
syftar till upprätthålla redlighetskravet.attsom

offentligaDet åtagandet inom livsmedelstillsynen kan dennamot
bakgrund inte ifrågasättas. Livsmedelskontrollens mål bör iäven
fortsättningen skydda konsumenterna hälsorisker kortpåatt motvara
och lång sikt det hygieniska syftet och oredlighet handelni medmot- -
livsmedel det ekonomiska syftet. Kommitténs uppdrag gäller närmast-
ansvarsfördelningen kommun och hur tillsynen börstat vara-
utformad.

58 Food andFAO Agriculture Organization of the United Nations; WorldWHO- -
Health Organization
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Allmänna utvecklingstendenser5.2

5.2.1 Staten

detfrån 1960-talet kännetecknatssamhällsutvecklingen har attav
haftden offentliga sektorn haroffentliga åtagandet ökat och att enav

har ålagts ellerkommuner och landstingstark tillväxt, främst attgenom
bröts inomuppgifter. Tillväxten, i sysselsättning,tagit på sig mättnya

kommunala åroch den 10den statliga sektorn omkring 1980 i ca
senare.

områdentillämpades mångalånga tillväxtperioden inomUnder den
fallramlagstiftning. förutsatte, eller fick i varjeteknik med s.k. Denen

arbetet medlagstiftaren delegerade deltill följd, attstoratt en av
myndigheter-verkställighetsnivån, där de centralautforma reglerna till

tillämpningsföre-lagregler medfyllabemyndigades utatt vagana
denna expansiva epokskrifter. Under

densektorsmyndighetemacentralahög grad hos de"var det i stora som
Ramlagstiñningendriva utvecklingen.fanns förnödvändiga kompetensen att

tillflyttaspolitikskapandet viss mån komockså till ibidrog attatt
från näringslivtiden det fram kritiktillämpning. Medmyndigheternas växte

myndigheternasde onödiga kostnaderi första handoch kommuner mot som
frånprincipiellleda till. kritikmånga fall ansågs Enföreskrifter i naturav mer

statliga myndighetersgrundades ifrågasättandekommunalt håll rätt attett av
riksdagentillämpningen de lagarföreskrifterfolkvalda somom avorgange

5’beslutar."

vid1980de beslut omkringutvecklingtrendbrott i dennaEtt somvar -
omorganisationfattadesstatsfmansiella krisen"lillatiden för den om-

Verksamheten isektorsmyndighetema.de centralatvå tungaavav
ändrades med inriktningSkolöverstyrelsenochSocialstyrelsen mot

bådadetaljreglering. Deminskad statligochdecentralisering
tillstabsmyndigheterkaraktär s.k.fickcentralmyndighetema avmer

och utvärderings-fram uppf61jnings-med uppgifternaregeringen att ta
tillinformationförmedlabeslutför statsmakternasunderlag samt att

verksamheten.stöd för
sådana "svåra"det flerhögkonjunktur blev inga1980-taletsUnder

försökainriktades påFörändringsarbetet istrukturbeslut. attstaten
politiskaeffektivisera denoch påförenkla det statliga regelsystemet att

infördesresultatstyrningMål- ochförvaltningen.styrningen somav
medövergick frånoch riksdaginnebar regering att styraatt resurserna

59 1997:9 55.ti1lF6rva1tningspolitiskakommissionenSOUFlexibelförvaltning,Rapport s.
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detaljerade anslag till mål, granska måluppfyllelse och utkrävaatt ange
för verksamhetens resultat. I resultatstymingen liggeransvar att ansvar

och befogenheter delegeras.
Decentralisering således viktig delär idén med resultat-en av

styrning. kanDet decentralisering försägas den offentliga sektornatt
vad kundorientering förmotsvarar näringslivet.är

Mellan och kommuner/landsting har det från börjanstaten 1980-av
talet gjorts drygt tiotal förändringar huvudmannaskap,ett dvs detav
offentligrättsliga åliggandet för vissa uppgifter har flyttatsatt svara
mellan huvudmännen i den offentliga sektorn. Riktningen föränd-av
ringarna inte helt entydig, de flestaär förändringarna innebärmen
decentralisering kommuner/landsting har tagitatt övergenom ansvar
från Det gäller bl inom skolan, det försvaret,staten. civila miljö-a
vården, sjukvården och riksfårdtjänsten. Från länsstyrelserna har
kommunerna också nyligen tagit för alkoholutskänk-över ansvaret
ningsfrågor. Ett belysande exempel på decentralisering civil-är
försvaret, statlig organisation, ledd centrala och regio-som var en av
nala statliga myndigheter. upphördeDen formellt 1995 kommun-när

huvudmannaskapet för det civila försvaret.övertogerna
Inom två tillsynsområden genomfördes strukturförändringar under

perioden från början 1980-talet inte gick decentraliserandeiav som
riktning. Tillsynen arbetsmiljön samlades 1987 till den statligaav
myndigheten, Yrkesinspektionen, den kommunala tillsynennär av
mindre arbetsställen upphörde. Motivet kommit till insiktattvar man

skaderiskema arbetsmiljöni beror på verksamhetensatt änartom mer
på arbetsställets storlek och effektiviteten deni kommunala tillsynenatt

dålig. Inriktningen inspektionsverksamheten måste enligtvar av
regeringen renodlas till kontrollerande verksamhet, vilketen mer
innebär relativt mindre vikt läggs vid rådgivningatt och annan
påverkan "på väg".°°övertygelsens

Det andra området livsmedelstillsynen. Den l januari 1990var
ändrades livsmedelslagen för det möjligt för Statens livs-att göra
medelsverk central myndighet spela roll och i högreatt störresom en
grad livsmedelskontrollen med föreskrifter förstyra inspektions-
verksamheten. långtgåendeEn decentralisering skulle enligt Jordbruks-
utskottets mening kunna i hela landet likartadäventyra offentligen
livsmedelstillsyn.° Samtidigt betonade utskottet "vikten kom-attav

kompetens på området upprätthålls. I sammanhanget finnsmunernas
anledning understrykaäven möjligheterna till mellankommunalatt

samverkan bör kunna i ökad omfattning."prövas

°° redogörelseEn för törändiingamabeträffandeYrkesinspektionensuppgifter inriktningoch har
redovisatsi Förvaltningspolitiskakommissionens Byråkratini backspegelnSOU 1997:7.rapport

l 1988/89:JoUl4 28.s.
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förenklavid sidandecentraliseringsidén,detI övrigt strävan attavvar
föreställning-prägladeunder 1980-taletdet statliga regelsystemet, som
"byråkratin"komma till medborde förvad rättagöras attsomen om

och med-företrädaremellan det allmännasminska avståndetoch
decent-konsekvensbörstrukturbeslutborgarna. De avvara ensom

ochhögkonjunkturenemellertid under den långauteblevralisering
krisenstatsfinansiellasamband med denförstaktualiserades i stora

efter 1990.
1990-talet gått igenomoffentliga sektorn underhar denDärefter

samhälls-för förbättraled åtgärdernaförändringar i attstora som
statsmakt-Förändringarnaoffentliga finanserna.och deekonomin av

genomförts ochverksamheten harden statligastyrning om-avemas
uppfylla krav påbeslutats förstrukturförändringar harfattande att

ochform besparingarkonkreta resultat ieffektivisering och på av
regel-det statligabegränsaproduktiviteten. Strävanhöjningar attav
åren.varierande intensitetmedlevt kvar, överhar änsystemet om

tillväxtenFörvalmingspolitiska kommissionenharSenast ansett att av
förvaltningspolitiskt problem:centraltmyndighetsföreskrifter är ett

bli allmäntdetaljerade kunnaomfattande och föralltför"Regler attärsom
Utgångs-statsmaktens legitimitet.beträffandeskapar farhågorefterlevda

möjligautfärdade reglerna ide statsmakternabör största ut-punkten att avvara
tillämpningsföre-myndigheternatillämpasskall kunnasträckning utanav

skrifter

syfteföljt huvudlinjer ihar tvåefter 1990Strukturflmindringarna att
bolagiserahar varitverksamheten. Denstatligarenodla den attena

skiljaverksamheteneffektiviseraföraffärsverksamheten attatt resp
huvudlinjen har varitandramyndighetsutövningen. Den attden från av

rättskipning/rättsprövning.ochförvaltningrättssäkerhetsskäl skilja
blir kvar,verksamhetdenockså inhuvudlinjerbådaDessa somramar

renod-"kämverksamhet, siniförvaltningsmyndighetemas mestsom
myndighetsutövning.lade form utgörs av

samhällsorganisa-den regionalamed förslagpropositiondenI om
regeringenharriksdagen hösten 1996tionen behandlades avsom

uppgifter.grundläggandeuttalanden vadgjort vissa är statenssomom
ansvarsfördelningenövervägandeni sinaregeringenDär säger om

samladmedborgarnastjänst EnslutbetänkandeFörvaltningspolitiska Ikommissionens‘Z -
och26 94.förvaltningspolitik för SOU 1997:57staten s

63 Statskontoretomvandling, 1996:15.Staten i
Prop tillskall bedrivasförsöksverksamhetdenrskr 77: I ut-1996/97:36, KU4, som

tillregionala utvecklingsansvarlänsstyrelsemas övergången år 2002 förs nyaav
renodlas tillhuvuduppgift skaLänsstyrelsemasregionala självstyrelseorgan. att vara

målen får genomslag.nationellaoch till deföreträdare i länen attstatens se
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verksamhetslagdet tvålandstingochkommun ärmellan attstat, av
uppgifter krävergällermyndigheter. Detstatligabör anförtros somsom

militärtledningenhetligbeslutsfattande ochcentraliseratett en -
nationella kom-frågorutrikespolitiksäkerhets- ochförsvar, samt om-

uppgifterandraoch liknande. Denmunikationer ansessomavgruppen
angelägenheterfiskalaochrättsvårdeninnehållerstatligarenodlatvara

exeku-ochtull-, skatte-domstolarochåklagarväsendepolis, samt-
tionsväsende.

Socialstyrelsenspåbörjades 1980 inomStrukturförändringama som
uppgifternaSedanfullföljts.harområdenSkolöverstyrelsensoch

verk-regionaladenskettkoncentrationbåda fallenhar irenodlats aven
centralmyndigheten.förinomhar organiseratssamheten, ramensom

varittendensenverksamhetsområden har attstatligaåtskilligaInom av
regionalaStatensregionala enheter.antaleteffektivitetsskäl minska

statsförvalt-samordnaddelshar koncentreratsverksamhet genom en
sektorsmyndighet-delslän,sammanslagning attochning genomav

oftaomfattardvs. regionernafärre,blivitenheter harregionalaemas
län.flera

den lång-frånundantagnågra1990-taletundervidarefinnsDet
nivån.kommunala Statentill denförskjutatendensensiktiga att ansvar

tidigareårtvångsvården, l0förtillbakasåledes 1994 ansvaret somtog
upptagnings-alltför smålandsting.och Detill kommunerfördes över

beslutfattadeinitiativpå ettriksdagengjordeområdena eget omatt
bostads-administrationentagitVidare harförstatligande. överstaten av

fastighetsbildningen.förochbidragen ansvaret
statsför-inomstrukturförändringamaflestabakom deDrivkraften

förutsättningslösocheffektiviseringpåkravhar varitvaltningen
ocksåhar1990-taletUnderåtagandet.offentligadetprövning av

affärs-skiljaföranförtsjävsargument, attskäl,principiella närmast
förvaltningen,styrdapolitisktdenfrånrättskipningochverksamhet

förvalt-exempel inomEttmyndighetsutövning.kärnverksamhet ärvars
obliga-förvaltningsprocesseninförandet iningsrättskipningen är enav

ipåutredningsansvaretlägger parternaDentorisk tvåpartsprocess.
materialetbedömafriaredärmed stårdomstolen, attförstället på som

beslutsunderlagbratillräckligt tasförsjälv harden att ettän ansvarom
fråganharförvaltningsverksamhetenutprägladedenfram. Inom mer

uppmärksammats,tillståndsprövningochtillsynmellansambandetom
miljöbalken:medarbetetisenast

myndighet."°5hosliggahelst intetillsyn bör"Tillstånd och samma

484.65 1996:103Betänkandet SOU s.
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miljö-föreslagitregeringenutgångspunkt har attdennaMed en
länsstyrelsenfvidprövningsmyndighet inrättas

påÄven förbetydelsevarittill harEUanpassningen synenav
tekniskområdettydligt inomframgåråtagandet.statliga Detdetsärskilt

modellensvenskaursprungligakontroll.och Denprovning envar
mark-påsläpptesproduktförhandskontroll innan utobligatorisk en

riksprovplatsemamonopoloffentligautfördesnaden. Den somav --
fattadesgodkännandeBeslutbolag.myndighet ellerformdrevs i omav

förfa-och helaprovningen/kontrollentilldirekt anslutningvanligen i
EU-myndighetsutövning. Iuppfattasdärför lättkunderandet som

tredjepartsbedömning,medegenkontroll ochbygger påsystemet som
klartfulltdäremotstår detproduktsäkerhet,ställs påkravsärskildanär

gällandeuppfyllerproduktbedömningentekniskadenatt om enav
uppdragutförProvningsorganenmyndighetsutövning.krav inte utgör

ibestårmyndighetsutövningen attstatligagrund.civilrättslig Denpå
i EU-marknadskontrolldenförochföreskrifterutarbeta somsvara

förocksååtagande. Statenstatligtotvivelaktigtmodellen är ett svarar
kontrollsystemettredjepartsorganoberoendeinfrastrukturden somav

prövningdessa Dennahoskompetensenochförutsätter prövar organ.
myndighetsutövning.ackreditering, ärbesluttillleder somom

Livsmedels-ocksåackrediteringsmyndighetsvenskSWEDAC är men
förlaboratoriergodkännandegälleruppgiftersådanaverket har avsom

livsmedelsundersölcningar.

5.2.2 Kommunerna

arbetsfördelningenöverväganden statutgångspunkt försjälvklarEn om
kommunaladenbestämmelserregeringsformenskommun är om-

grund-självstyrelsenskommunaladenKommitténsjälvstyrelsen. om
kommu-deninnebördenanalyserauppgifthaft tilllagsskydd har att av

detkommitténEnligt ärbeskattningsrätten.ochsjälvstyrelsennala
själv-kommunalabetänkandetgjorts. DenIdettagångenförsta som

kommunaladenbeskrivs1996:129SOUgrundlagenochstyrelsen
andepå följsjälvstyrelsen sätt:

allomfattande principgrundläggande ochsjälvstyrelsenkommunala ärDen en
respektivekommunenoch kommun. Denmellan säger attför relationen stat

debeträffandeområdebesluta inom sittdvsskallsjälvlandstinget styra,

Del 471.l1997/85:45,Prop s.
fram1994självstyrelseKommunalKommunförbundet iSvenska rapporten‘7 tog

föreslåochsjälvstyrelsenkommunaladenförförutsättningarnabelysaunderlag för att
och kommun.mellanrelationenspelregler ilångsiktiga statochklarare mer
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angelägenheter bestämsVilka dessaangelägenhetema.kommunala är genom
kommunaladenspecialreglerade förutsättning förEnlag. Några dem ärav

beskattningsrätten.kommunalasjälvstyrelsen denär

ochmellansektorn samverkanoffentligaUtmärkande för den är stat
kommunala själv-motstående intressen. Dendet finnskommun. Och

efterFrihetsgraden varierartotal.därförstyrelsen kan inte ange-vara
den kommunalafolkstyrelsenförlägenhetemas Men representerarart.

reellskall därför havärden.grundläggande Densjälvstyrelsen en
motståendetill de intresseni relationmycketinnebörd och väga tungt

finnas.kansom

och kommunansvarsfördelningen mellanbeskrivningFöljande statav
betänkandet:iges

för uppgifteranvändasallt kommitförvaltning har framför"Statlig att som
ochlandet medan kommuneröverblick helaellerenhetlighetkräver överstor

låta lokalaangelägetdär detsådanauppgifterforlandsting utnyttjats attansetts
varitnärhetsfaktorereller därönskemål få genomslagregionalaeller av

betydelse."

regionaladenfinns i propositionendenliknarBeskrivningen omsom
därVälfärdspolitikensamhällsorganisationen. ett gemen-somanges

självstyrelsen.kommunala Kommu-föroch denför statensamt ansvar
väl-delsproduktionforpraktiskahar detoch landsting ansvaret avner

sjuk-ochhälso-äldreomsorgochutbildning, barn-färdstjänster samt-
och energi.renhållningoch avlopp,dels teknisk servicevård vatten--

vägledandebörvilka principeruttalandenövrigtI är varasomom
direktivenförekommande. Iåtagandetkommunalaför det sparsamt

godförarbetekommunernasUtredningen1991:20 tillDir. enom
särskiltKLIVlivsmiljö sägs att

skildamellanmiljöfrågor ochlokalaiavvägningar"uppgiften göraatt
ipolitiskt ansvarigadeägnad skötasvälsamhällsintressen är att organenav

k0mmunema."68

kommunalkonventioneneuropeiskadentillträdde 1989Sverige om
offentligaprincipergrundläggandedesssjälvstyrelse. ärEn attav
medborg-liggermyndigheterdebör närmastuppgifter utövas somav

effek-påeller kravenochomfattninguppgiftensinte naturaren, om
Enligt konventionenslösning.och ekonomi motiverartivitet annanen

skaverksamhetkommunernastillsynför administrativprinciper över
laglighetskontroll:handförstalagstöd itillsynen ha samt avse

6 1993:10 211.miljöarbetetSOUochBetänkandetKommunerna s.
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fråga lämplighetenAdministrativ tillsyn i får dock högreutövasom av
myndigheter det gäller uppgifter delegerats till myndighetemanär som
srtikel 8.

resultat 1980-talets få kontroll regel-Ett ansträngningar överattav
mängden den s.k. begränsningsförordningen. syfteDess attvar var
begränsa första hand de statliga centralmyndighetemas regelproduk-i

ställa krav konsekvensutredningar förslag tilltion påattgenom av
regler föreskrifter och allmänna råd och på förslagen kommu-att--

Begränsningsforordningen upphävdesnicerades med de berörda. 1994.
verksförordningen 1995:1322 finns bestämmelseI som manaren

myndigheter föreskrifter denstatliga överväga är mestatt noga om
ändamålsenliga åtgärden.

kritikKommunförbundet har olika sammanhang riktatSvenska i
kommunerna. Förbundets synpunkterden statliga styrningenmot av

har sammanfattats Kommunal älvstyrelse 1994.i Där sägsrapporten
mindreutvecklingen under det decenniet oftast har inneburitatt senaste

kontroll detaljoch styrning:

mednämndorganisationen, det statsbidragssystemet i"Den fria nya pengarna
velatskolområdet exempel påpåse och avregleringen inom är att staten geen

kommunerna ökad självstyrelse."

fortfarande dominerar,områden där detaljstymingenMen det finns
enligt förbundet:

praktiken statliglivsmedelsområdet fungerar kommunerna iInom t som enex
möjligheter enskild kommunlokalförvaltning några förstörre attutan en

skolområdetlokala behov och förutsättningar.verksamheten till Inomanpassa
och följaallmän uppgift stödja kommunernahar skolverket attatt uppen mer

verksamhet. Myndigheternas uppgifter varieraroch utvärdera kommunernas
områdetkaraktär också beroendesåledes beroende områdets ommen

genomgripande översyn.föremål för någonnyligen har varit

Kommunförbundet bördras slutsatsenI attrapporten

radikaltlivsmedelstillsynenföreslå den statliga regleringenregeringen att av
deverksamheten tillså får möjligheterförändras kommunerna attatt anpassa

tillgodoses böroch behoven. detta krav inteförutsättningarna Om statenegna
livsmedelstillsynen eller kommunernadet fulla föröverta ansvaret ges

entreprenad full kostnadstäckning."möjlighet bedriva verksamheten motatt

regelgivningen och tillsynenBehovet den statliga gente-överattav se
denframförts olika sammanhang.kommunerna har i I överens-mot

slöt med Svenska Kommun-kommelse regeringen i 1996marssom
harden kommunala ekonominförbundet Landstingsförbundetoch om
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finansieringsprincipenregeringen åtagit tillämpa och blsig att atta
genomföra syfte trycketavregleringar i minska på de kommunalaatt
kostnaderna. till utfästelseMed hänvisning denna har regeringen
nyligen beslutat tillkalla särskild utredare uppdrag direktivenivarsen

ochDir. beskrivs under rubriken Minskad statlig reglering1997:81 av
effektivare kommunal verksamhet. Förvaltningspolitiskatillsyn över

behovet frågorkommissionens uppfattning dessaöverattom av se
anförs för utredningsuppdraget.också i motiven

förvaltningsuppgzftEnligt regeringsformen och kommunallagen kan
överlämnas till bolag, förening, stiftelse eller enskildtill enskild, dvs
individ. det fråga myndighetsutövning, krävs stöd lag.Om iär om

ställningstagande till årsJordbruksutskottet betonade i sitt 1989
möjligheterna till mellankommunaländringar i livsmedelslagen att
omfattning.samverkan bör kunna i ökadprövas

verksamhetsom-juli blev det fyra kommunalaDen l 1996 inom
fördels anlita kommunråden möjligt för kommun attatt en annanen

uppgifter det dock inte möjligtutföra kommunalavissa över-är att-
anställdärenden dels uppdra ilämna befogenheten avgöraatt enen-

kommunens Lagändringamakommun besluta på vägnar.attannan
hälsoskyddslagama lagenmiljöskydds-, renhållnings- ochavsåg samt

kemiska produkter.om
samverkanvidgade möjligheter för kommunalBakgrunden till att

rationelltdet fråga, detsåledes har har i äröppnats är attatt satts om
allaalla kommuner och landsting bygger och driver typer avupp

gäller detta både service-kommunal verksamhet. Enligt propositionen
och myndighetsutövning.och tjänsteproduktion vissa typer av

tidigare både offentlig-landsting samverkar sedan iochKommuner
civilrättslig formkommunalförbund och irättslig form genomgenom

samarbetsavtal. enligt propositionenDet är

och landsting i dag bedriverkänt faktum många kommuner"ett att upp-
ifrågasättas. 7°utifrån gällande kandragsverksamhet rättsom nu

behovet utnyttjahar uppkommit till följdDenna situation stor-attav
ökad flexibilitet idriftsfördelar fonn kostnadsbesparingar ochi av

resursutnyttjandet.

69 kapitelbehandlasiinnebörden finansieringsprincipenDen närmare av
7°Pr0p lagändringar föreslogs i propositionenrskr1995/962167,KU34, 242. De som

onödiga rättsliga begränsningar i kommunernasmotiverades önskemål få bortattav
fallpekade vilkamöjligheter kommungränsema. Regeringen intesamverka över utatt

framhölls kommunalteknikenavsågs det citerade uttalandet, med deti är ettattsom
förekommer utsträckning 19. Tjänste-område där försäljning i propextem stor s.

hälsoskyddsområdet, livsmedels-också miljö- och inomutbyte förekommer inom a
god livsmiljökommunernas arbete förkontrollen s 43, enligt utredningen enom

KLIV.
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kunnat bedrivas mellan kom-Lokal försöksverksamhet har sedan 1994
socialför-försäkringskassa avseendeoch allmänlandstingmun, en

s.k.försöksverksamhet med samtjänstavtal vid lokalasäkring Enm.m.
omfatta statliga myndigheter, kommuner,medborgarkontor kansom

utvidgats."försäkringskassa har nyligenlandsting eller allmänen
nämndförsöksverksamhet medlag 1995:1285En gemensamom

kraft denför flera landsting trädde l januari 1996.i
beslutade riks-försöksverksamhet blev utvärderad,dennaInnan

kommunallagen från den augustiändringar 1dagen våren i1997 om
landstingför kommuner ochdet blir möjligt1997, innebär attattsom

nämnd.och landsting imed andra kommunersamverka gemensamen
dels denkommunallagen markerasfrågan regleras iGenom attatt

kommunalvilkenhuvudsak skanämnden i ses somgemensamma
offentligrättsligadennaavsiktennämnd helst, dels är attatt sam-som

lockasoch landsting kanflera kommunerarbetsform ska bestå så attatt
inleda samverkan.

samverkandetillsätts någon denämnden iDen avgemensamma
Nämndenorganisation.den kommunenskommunerna och ingår i
för derasoch ingår avtalsamverkande huvudmännenföreträder alla de

räkning.

rskr7‘ 2411996/97:90, KU9,Prop
rskr72 KU20, 242Prop 1996/97:105,
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myndighet juridisknämnden inteDen ärgemensamma egen men egen
Denperson.

Beslut"kan beslut, ingå avtal eller anställa personal iinte fatta eget namn.
nämnden.formellt den kommunen eller det landstinget tillsattfattas av som

måstedock på samtliga huvudmäns och personalenAvtal träffas vägnar,
någon huvudmännen. Nämndenformellt anställd gentemotav ansvararvara av
den verksamhet och de uppgifter denna läggerrespektive huvudman för som

nämnden. nämnden skall det utfärdas reglemente.För den ettgemensamma
samverkandeReglementet skall samtliga fullmäktige i de kommunernaantas av

befogenhetlandstingen. nämndens behörighet ocheller Den gemensamma
samverkandeskall överenskommelse mellan depreciseras inärmare en

kommunerna och landstingen."

föremål förcivilt försvar kan bliAlla kommunala verksamheter utom
nämnd.samverkan i en gemensam

Förslag5.3

samverka nämnd kom-kan iKommunerna en gemensamnumera
möjligheterfyra lagområden har vidaremunallagen kap §.3 3 Inoma

detsamverkan avtal. Kommitténskapats underlätta attatt genom anser
möjlighet för kommunlivsmedelslagen bör finnasockså enligt atten en

uppgifter intekommun utföra sådanaavtala med att somen annan om
anställdeller uppdra iinnebär beslut i ärenden att annanen en

ärenden:kommun fatta beslut i vissaatt

§ förslag:Livsmedelslagen 24 a -
tillsynsuppgiftavtal med kommunkommun får träffaEn att somomen annan

andradelvis denlag skall ombesörjas helt ellerkommunen har enligt denna av
ärenden.överlåta befogenheterfår dock intekommunen. Kommunen avgöraatt

kommun uppdraockså överenskommelse medfår efterKommunen en annan
beslut kommunens i visstanställd kommunen fattai den vägnar ettatten

ärenden, dock de fall i 6 kap 34 §ärende eller inte ii avsesav somen grupp
ochFöreskrifterna kap 24-27 35kommunallagen 1991:900. i 6

på denoch anmälan beslut till nämnd skall tillämpaskommunallagen jäv avom
fattar sådanabeslut.som

har förbättratsMöjligheterna samverka mellan kommunernaatt genom
kommunallagen. enligtändringarna i Detde nyligen genomförda är

effektiv kommunal livs-förkommitténs mening förutsättning enen
till samverkan utnyttjas.medelstillsyn möjligheternaatt
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De samverkansforrner, kommunallagen kan erbjudasom numera
nämnd kräverinrättas, relativtatt omfattandegenom en gemensam an-

passning organisation och arbetsformer och precisering uppgifterav av
och befogenheter. kommunerI med mindre antal ärenden kan det vara
lättare utnyttja lämplig kompetens finnsatt på hållannat attsom genom
uppdra åt kommun utföra vissa uppgifter elleratt atten annan genom
delegera beslutanderätt till anställd i kommun. Dessaen annan
avtalsmöjligheter finns i speciallagstiftning inom fyra områden.
Kommittén föreslår det också inom livsmedelsområdet ska finnasatt
möjlighet för kommun anlita kommun för uppdrag elleratten en annan

uppdra åt anställd i kommunatt fatta beslut ärendeiatten en annan
enligt livsmedelslagen.
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Organisation6

ansvarsfördelningenförHuvudlinj6.1 er

och kommun imellanansvarsfördelningenKommittén statattanser
huvudsakoch 46 §§ ilivsmedelsförordningen 38och tillsynprövning

tillsyns-decentralisering bör skefortsattbör bestå. En attgenom
hälso-miljö- ochLivsmedelsverket tillfrånuppgifter förs över en

Till-nämnden.verket ellerinitiativsamråd och påskyddsnämnd, i av
riktning,flyttas ihittills, kunna närockså,bör motsattsomsynsansvar

harkommunLivsmedelsverket ochskäl.det finns särskilda Om en
regeringen.ärendetbörolika uppfattning, avgöras av

46 § förslagLivsmedelsfiirordningen -
nämnden beslutakommunalasamråd med denLivsmedelsverket får i

har ska flyttasLivsmedelsverketverksamhet övertillsyn vissöveratt som-
ellernämndentill

tillflyttashar skanämndenverksamhet övertillsyn vissöveratt annarssom- omfattning,särskiltverksamheten har ärLivsmedelsverket, storom
det.andra skäl fördet finnskomplicerad eller

tillverketbegäraLivsmedelsverketkan hoskommunala nämnden attDen
Livsmedels-tillkommer verket. Omtillsynska flyttanämnden över som annars

yttrandemedbifallas, ska verketbörframställningen inte egetverket finner att
det.nämnden begär Mot-avgörande,förtill regeringenärendetöverlämna om

Livsmedelsverket flyttarsig övernämndenska gälla,svarande motsätter attom
verket.verksamhet tilltillsyn vissöver

fun-landetilivsmedelstillsynenförLivsmedelsverket har attett ansvar
tillsynen.lokalabrister denpåpeka iförtänkt ochdet attärgerar som

börrådgivning,information ochefterproblemen kvarstårOm
beslutmed konsekvenseneventuelltuppmärksammas, attregeringen

Livsmedelsverket.tilltillsynenfattas föra överattom

4 l8-0904
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Livsmedelslagen 24 b § förslag-
eller längre tid har åsidosatt sinafår, kommun underRegeringen grovtom en

meddelats med stödenligt denna lag eller enligt föreskrifterskyldigheter som
åvilarLivsmedelsverket ska fullgöra de uppgifterlagen, besluta att somav

stödenligt föreskrifter meddelats medkommunen enligt denna lag, avsom
de EG-forordningar kompletteras lagen.lagen eller enligt avsom

Livsmedelsverkets organisationVidare föreslår kommittén överatt ses
från verkets centrala myndig-syfte tillsynenskilja den operativai att

livs-uppföljning och utvärderinghetsuppgifter avseende styrning, av
medelstillsynen i Sverige.

Bakgrund1 1
.

sektornden offentligaförändringar inomkapitel har konstateratsI 5 att
präglats decentralisering. Kommunerna1980-talets början harsedan av

livsmedelskontrollenbeslutuppgifter. årshar fått fler 1989 är ett avom
då beslutadesförstärkningfrån denna tendens.undantagen Den avsom

Livsmedelsverkets styrande funktiontillsynen ochden centrala av
centraliseradedetförbättra kontrollenbehovetmotiverades att avav

skälhandel. Andraindustri ochfram inomhanteringssystem vuxitsom
för-ochtillsatser och konserverings-råvaror,användningen av nyavar

distributionskedjor.hållbarheten i längrepaclcningsmetoder för ökaatt
livsmedlensinriktas påbordekontrollenVidare ansågs att mer

och märkning.innehållsdeklarationersammansättning och på
likartatutförs pålivsmedelskontrollskärptBehovet ettsomav en

avgiftssystemet.för detviktigt motivhela landetsätt över ett nyavar
Livsmedelsverket ochgjordes mellanansvarsfördelningDen som

behöllLivsmedelsverketriskbedömning.byggde påkommunerna en
riskerna förmedför deeftersom köttköttkontrollen,för störstaansvaret

Livsmedels-sjukdomar.livsmedelsbumaöverföring till människor av
produktionsanläggningar,förverket fick också störreansvaret som

produk-tillsynsmyndigheten.hos Attkompetenskräver specialiserad
centraliseraskäl förmarknaden ocksåspridninghar på attterna stor var

tillsynen.
för prövninguppdelninglivsmedelsförordningensEnligt ansvaretav

godkännande och tillsynförLivsmedelsverkettillsynoch avsvarar
Ändringar fortlöpande. Förlivsmedelsanläggningar. närva-590 görs

anlägg-430direkta tillsynenLivsmedelsverket denrande har över ca
och äggpackerier:ningar 140
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§§38 46Tablå Tillsynsmyndigheter enligt LF och6.1

AntalanläggningTyp av

Livsmedelsverketl

136sanitetsslaktavdelningarfriståendeSlakterier och

köttpro-fryshus for köttvaror,kyl- ochStyckningsanläggningar,
malet kött inteforoch anläggningarduktanläggningar ärsom

250småskaliga

småskaliga 75intemjölkproduktanläggningarMjölk- och ärsom
småskaliga 105ñskgrossistanläggningar inteFisk- och ärsom

Äggpackerier 1907/90EEGrådets förordningomfattas nrsom av
140handelsnormer for äggom

Ãggproduktanläggningar 4

och fabriksfartygluftfartygLivsmedelslokaler i jämvägsvagnar,
10kyltankbåtar for fisksamt

aromatiserade viner,spritdrycker, vin,förTillverkningsanläggningar
10vinprodukterbaseradedryckeraromatiserade

kungörelsenianläggningarExportkontrollerade avsessom
7livsmedelutförselkontroll vid1974:271 avom
730Totalt

nämnd2 Kommunal
550 000livsmedelslokalerAndra ca

häls0skyddsområdet": MHN.ochmiljö-uppgifter inomNämnd utförsoml
1988.och läget i8överflyttningar not 3-5Uppgifter2 marsavserom

från tillSLV MHN.har flyttats123 Varav l över
från till MHN.flyttats SLVhar4 10Varav över

till MHN.från SLVhar flyttats755 Varav över
tillfrån MHN.flyttas SLVTorde komma6 överatt

styckningsanläggningar.slakterier ochsiffroringår angivnai7 Ca 200; ovan
vardera2-4till sigfrån SLV. Detflyttats MHN rörhar8 Ca 40 över avom

ochfetterproduktionanläggningar förchipsanläggningar,bryggerier, bageriet, av
chokladfärdiglagadliknande, kryddor,ochdjupfryst bönor samtoljor, ärtor, mat,

och liknande.flygkökoch catering8 saft/sylt 12

Livsmedelsverket beslutafårlivsmedelsförordningen 46 § attEnligt
kommunaltillska flyttasverksamhettillsynen viss överöver enen
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tablån framgårnämnden;efter samråd medfrån verket,nämnd attav
livs-allaStockholm stårtill kommun.flyttats Ihar197 anläggningar

flesta.Göteborg de An-tillsyn,kommunal iundermedelsanläggningar
nämnden,fråntill verketandra riktningen,flyttas ikan ocksåsvaret om

detkomplicerad elleromfattning,särskiltverksamheten har ärstor om
haranläggningar40-talTillsynensärskilda skäl.andrafinns över ett

överklagas.överflyttning kanverket. Beslutenflyttats till om
kraft 1997-03-01,trädde i46livsmedelsforordningenEnligt a som

förbehövsinspektionerutföra de över-Livsmedelsverketska attsom
Livsmedelsverketfullgörs.förpliktelser EUvaka Sveriges gentemotatt

kontrollerainspektioner förnormerandegenomföra s.k.har börjat att
Verksamhetenlikfonnigt.korrekt ochtillämpaslagstiftningen avseratt

förtshartillsynsansvaretdäranimalieanläggningar,främst de 200ca
egnaverketsocksåtill kommuner,Livsmedelsverketfrånöver men

ochlivsmedelsindustrier, importörerköttanläggningar störresamt
kont-också tillsynentidsintervall skalängreMedcateringföretag.

LivsmedelsverketEnligtköttanläggningar.småskaligarolleras i 240
syfteiinspektionernormerande göras att ta800årligenska närmare

vidtabehöverLivsmedelsverketbedömaunderlag forfram att om
underanläggningpåinspektionnormerandesådanåtgärd.någon En en

myndig-del inteLivsmedelsverketssåledes förkommunal tillsyn är
verketinträffakanDetkommunens attdennahetsutövning är ansvar.-

olikatillnämnden kommerkommunalatillsynsansvarigaoch den upp-
den situa-livsmedelslagen. Iåtgärd enligtvidtabehovetfattning attom

tillsynen.Livsmedelsverket återtakantionen
tillsynenkommunalaskattefinansieradehuvudsakligenhittillsdenI

beslutformelltkommunfall fattade ettambitionsnivån. Ivarierar ett en
detsedanändrades,Beslutetlivsmedelstillsyn.bedriva någoninteatt
detgranskningvid sinkonstaterade attuppmärksamhet. JOväckt JOs

tillsyns-åsidosättandeingripaförmedeleffektivasaknades motatt av
lagänd-saken. Denitill regeringenframställningoch gjordeuppgiften

förändratsak hatorde inte ilivsmedelslagen 28 §gjordes iring som
livs-ambitionsnivå ialltför lågingripaförutsättningarna motatt en

medelstillsynen.
regel-ambitionsnivånköttkontrollendetaljregleradeden styrsI av

stickprovskontroll-föreskrivnabeträffande dedetLikaså ärsystemet.
exportkont-få kosta. Ibehöververksamhetenvadklart,tämligenema

mottagarlandetfrån avgör.efterfrågandetrollen kan sägas somvara
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överväganden1

produktionen har inteoch huvuddragen iLivsmedelssektoms struktur
under 1990-talet. Tillsynengrundläggandeändrats någotpå sätt av

livsmedelriskkänsligahanterarandra anläggningarslakterier och som
spridning påofta medkomplicerad produktion,eller särskilthar stor

specialiserad kompe-tidigare påmarknaden, ställer krav somsamma
ochbestämmelsernadeavseende främst veterinäraLagstiftningentens.

kvalitetsmärkningreglermed sinajordbruksförordningama m.m.om
kompli-regler blivitmedefter harmoniseringen EUshar snarast mer

cerad.
branschorganisa-tillsynsmyndigheter,1990-talet har detUnder av

utvecklaförbetydande insatserenskilda företag gjortsochtioner att
offentliga tillsynen. Deled i denegenkontroll störreföretagens ettsom

medsystematiskttidigare arbetatproduktionsföretagen har sedan prog-
butikerflertaletför detför kvalitetssäkring, restauranger,storamenram

ochinneburit någotsmåföretag har detoch andra upprättaattnytt
förföretagen har det primäraegenkontroll.dokumentera Att ansvaret

under-har ocksåmänniskors hälsafarliga förprodukter intederas äratt
medskadestånd. linjesäkerhet och Ilagstiftningstrukits omgenom

ifrågasättaskanföretagaransvartydligareutvecklingdenna mot ett om
behand-den fråganegenkontrollprogram;fastställaskamyndigheterna

las i kapitel
offentligadenförändringarna inomkapitel harframgår 5Som av

Fråndecentralisering.präglats1980-taletbörjansektorn sedan avav
1989.livsmedelstillsynenbeslutettendens avvikerdenna allmänna om

den statligabegränsavaritkommunala sektorn hardenInom strävan att
sinökade möjligheteroch kommunernaregelstymingen att anpassage

formerolikabl.varierande förutsättningar,verksamhet till ava. genom
anledningdet finns övervägasamverkan. Frågan attär enomnu

införaFörslagetlivsmedelstillsynen.inomdecentralisering attäven av-
kapitelredovisas ikostnadstäclcning,till fullgiftsñnansiering som

kommu-möjlighetendiskuterasinriktning.uttryck för denna Här attär
centralt, dvs.bedrivstillsynden direktaävenövertar ensom nunerna

statligoch alternativetdecentralisering,organisatorisk är ensom
regional organisation.

kallaskandecentraliseringslösningenlångtgåendedenI mest som
frånförasskulle all tillsynutvecklingslinjenkommunala överden

Livsmedelsverket till kommunerna:
förförutsättningarkommitténs mening intefinns enligtIdag en

förutomtillsynsobjektLivsmedelsverkets 430förändring.sådan ca
samtliga livsme-visserligen mindre 1 %äggpackerier140 änutgör av

ställeranläggningarnade sär-detdelsanläggningar, störstaär sommen
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skilda krav på kompetensen hos den tillsynen. korrektEnutövarsom
och likformig tillämpning livsmedelslagen måste grundas sak-påav
kunskap livsmedel och livsmedelshantering i kompliceradeom pro-

och dessutom på ingående kännedom mycket omfattandeettcesser om
och ovanligt svåröverskådligt regelverk, hela tiden förändras. Jusom
mindre organisationer, desto allmänheti svårigheternastörre är att
under sådana arbetsförutsättningar upprätthålla kompetens, kontinuitet
och tillgänglighet.

Enligt uppgift från Kommunförbundet hade fem1996 kommuner
mindre årsarbetskraft för alla uppgifter miljö- och hälso-inomän en
skyddsområdet och 29 mindre två. Större kommuner har allmänhetiän

särskild livsmedelsenhet, i 2/3 landets 288 kommuneren men ca av
finns för livsmedelstillsyn högst årsarbetskraft, dvs "bråkdelaren av

disponeras för uppgifterna i många kommuner. dettaAtt intepersoner
god grund för förverksamhetens utveckling och personalutveck-är en

lande verksamhet uppgifterbestyrks livsmedelstillsynensav om
bristande dragningskraft nyanställda. Enligtpå de slutsatser Miljö-som
och hälsoskyddstjänstemannaförbundet dragit enkätundersökningav en
hösten föreligga1997 måste det systemfel, när majoritetett enen av

5"."yrkeskår inte sig klara bevaka lagar följ har frånDetatt attanser av
näringslivets utredningen framförts tillsynen ärlik-i inteexperter att
forrnig mellan olika kommuner såtillvida dels liknande frågoratt
bedöms på olika tillämpningen, dels ambitionsnivån inspek-isätt
tionsfrekvensen Också Livsmedelsverket har pekat påvarierar. att
livsmedelstillsynen mellan kommunerna både omfattning ochvarierar i

effek-innehåll. förhållanden, sammanfattningsvis kan kallasDessa som
tivitetsskäl, talar starkt total kommunalisering.emot en

begränsatTillämpningen livsmedelslagen mycket utrymme,gerav
främstnågot, för politiska överväganden; sådana aktualiseras iom ens

resurs-/budgetfrågor, har samband med verksamhetens inriktningsom
och ambitionsnivå. avgiftsfinansiering med full kostnadstäckningEn

förvaltningsorganisationen möjlighet planera verksamheten medattger
utgångspunkt i riskbedömning och intäkter. Därmed torde verksam-
heten fallet, vilketbli mindre beroende politiska beslutän än ärav nu
bör öka förvaltningsorganisationen bildaincitamenten internt i att
sådana professionellastörre förvaltningsenheter kan tillgodosesom
krav på utveckling, särskilt kompetensutveckling.

decentralisering där detSom framgår kapitel kan motiveras5 ärav
angeläget låta lokala eller regionala önskemål slå igenom elleratt av

73 miljö- och hälsoskyddsarbete,ResultatResurseroch organisation for effektivtett av en
enkätundersökning 1997.
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livsmedelstillsynen har närhetsfaktomnärhetsfaktorer. varitI avgö-
rande verksamhetens förankring den kommunala organisationen.för i

och kompetenskraven kan tillgodoses talar decent-Om effektivitets-
centralraliseringsprincipen för fortsätter föras frånöveratt attansvar

till kommunal tillsyn.
torde finnas förändra förvaltningsorga-legala grundenDen attnu

samverkan enheter. blirriktning i Detnisationen i större stormot en
vidsamverkansidéema, härutvecklingsuppgift genomföraatt som -

förutsättningfinansieringen har antagitssidan den ändrade vara enav -
livsmedelstillsynen.för ambitionsnivånhöja inomatt

skälsjälvständigheten eller andrasidan den kommunalaOm å andra
kanmed den kommunala samverkan,det blir någotinte ettgör att av

regional statlig tillsyn.bygger påalternativ övervägasannat ensom
kännetecknadesOrganisationsförändringen beslutades 1989 avsom

förut-fullföljs, finns redanden utvecklingslinjencentralisering. Om nu
byggaBVO,besiktningsveterinärorganisationensättningar att, genom

fristående tillsynsorganisation. Iregionala enheter i en merupp
kommunala tillsynsen-föreslagit 30-talDanmark har regeringen att ett

IO-tal enheter. Sommedheter övergå till statlig organisationska etten
förhållandena ibilaga 2 lämnatsframgår den redovisning i omsomav

bildafrivillig kankommunerna pådär inteDanmark vägatttror man
färre effektivare tillsynsenheter.och

för livsmedelstillsynen iförutsättningarnaKommittén ärattanser
ansvarsfördelningenförriktlinjernadesamma närstort sett nu som

primäradrogs 1989. Företagensmellan och kommunstat ansvarupp
Vidare har kommunernahar olika förtydligats.emellertid på sätt suc-

för tillsynenbyggt förmågacessivt sin ävenatt ta meravansvarupp
flyttatstillsynsobjekt harantalkomplicerad produktion och ett stort

myndigheten." tillsyns-har idagfrån den centrala Kommunernaöver
med dendealla anläggningarför största mestutomansvaret

marknaden.spridningen påproduktionen ochkomplicererade största
samverka imöjlighetererbjuder kommunernaKommunallagen attnu

vidgadeföreslagithar kapitelnämnd. Kommittén i 5en gemensam
bättre utnyttjaförträffa avtal kommungränsemamöjligheter över attatt

kostnadstäckning,med ökadtillgängliga kombinationI somresurser.
kapitel bör kommunernadet följandekommittén behandlar i närmast

skaffa definansiella förutsättningar sigha både legala och att resurser

74 Livsmedelsverketbestämdeblivit medlem i EU, regeringenEfter det Sverige attatt
de storskaliga ani-återta tillsynsansvaret avseendeövergångsperioden skulleunder

kraftträdde igodkännande enligt EG-bestänrmelsema,malieanläggningarna för som
1997.
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kommer sedan påeffektiv tillsyn.för bedriva Detbehövs att anensom
dessa möjligheter.den politiska viljan utnyttjaatt

kankonsekvenstill olikheter detDecentralisering leder är somen-
olikamöjligt pådet givetvisligga i sakens sättär attsägas natur men-

Likforrnigheten måstefår gå.hur långt olikhetema garanterasstyra
för varierande lag-minskarregler,dels tydliga utrymmetsomgenom

den uppföljningoch informationtolkning, dels utbildning samt genom
framVerket håller påLivsmedelsverket.åligger meto-att ta ennusom

avsedda kommunernainspektioner",dik flit norrnerande är att gesom
livsmedelslagstiftningen.tillämpningenden praktiskaråd och stöd i av

beslut överklagas.Slutligen kan
kommunal till-företag undermängden smådenVad gäller stora av

kostnads-avgiftsfinansieringkommittén att som gerensyn menar
förfinansiella medlendekommunernamöjligttäckning detgör att ge

behövs.tillsynutföra denatt som
brister tillsynenkan uppstå ifrån detlikväl bortseskan inteDet att

kännedomLivsmedelsverketstill rapporte-kan komma genomsom
med nonnerande ins-sambandkommunbesök eller ividringssystemet,

till-törvaltningsbeslutdag kan verket övertapektioner. I ettgenom
otillräckligåtgärdsådanenskild anläggning. En är omsynen av en

dåVerket behöverkommunen.inomtillsynen allmänna tabristerna i är
åtgärder.föreslåochbehövervadunderlag för bedömain görasatt som

påuppmärksamma regeringenfrågahand blikan i sistaDet attom
förvad skadärefterbeslutarproblemet. Regeringen göras att av-som

innebäraåtgärder skulle kunnaSådana attkonstaterade brister.hjälpa
inomtid tillsynenunderfår uppdragLivsmedelsverket i övertaatt en

hastället för kommunenLivsmedelsverket ifall börkommunen. såI
för tillsynen.avgiftermöjlighet ta utatt

mellanansvarsfördelningenkommitténSammanfattningsvis attanser
decentraliseringfortsattbestå medhuvudsak böroch kommun istat en

ha förutsättningarsig överdetill kommunerna, att tanär ansva-anser
kanLivsmedelsverketochberörda kommunen ärdenOmret. ense,

hän-fråganbör däremotoenighetVidbesluta frågan.verket isom nu
till regeringen.skjutas

tillsynenställs påde kravtillleverkommun inteAtt somuppen
motiveraåtaganden EU,till Sverigesbl.a.kan, med hänsyn gentemot

tidbekostnad förkommunens övercentralmyndigheten på taratt en
för tillsynen.ansvaret

tillsyns-400-500direkt tillsyndelsLivsmedelsverket har övernu
ochuppföljningavseende normgivninguppgifter ut-delsobjekt, samt

Livsmedels-talar förPrincipiella skälvärdering tillsynssystemet. attav
kommitténsEnligtrenodlas.myndighetcentraluppgifterverkets som
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skilja detydligaresyfteiorganisationverketsbör över attmening ses
Frågantillsynen.operativa ärfrån denmyndighetsuppgiftemacentrala

ellertid kanöverskådligunderintetillsynen,direktadå hur den som
fyra altema-finnsorganiseras. Detbörtill kommunerna,bör föras över

tiv:
organisationverketsresu1tatenhet inomen-

centralmyndighetavgiftsfmansieradfriståendehelten-
ochenheterregionalamedsektorsorganisationfriståendeen-

personal.ochuppgifterlänsstyrelserna övertaratt—

behandlas iböranslagsfrågor. DetillställninginteKommittén orga-tar
nisationsutredningen.

Gränskontroll6.2

statligkommitténenligtlivsmedel börGränskontrollen envaraav
Sverigesföljeråtagandendeförharuppgift. Staten ett avsomansvar

samlatförskäl talarPraktiska ettstatenmedlemskap i EU. att genom
kravEGstillmötesgåförförutsättningarbättrehar attcentralt ansvar

självständigaantalvadgränskontrollenlikfonnighet i än ettpå
dessutomöver ansvaretGenomhar. tarkommuner statenatt ges
livsmedelkontrollenfysiskadensamordningförförutsättningar avav

djurprodukterochdjur samtlevandekontrollmotsvarandemed av
stödIT-baseratochdatabaser annatutnyttjande EU-gemensammaav

kontrollarbetet.för

Några begrepp6.2.1

denförs in imedsamband EUi euro-Termen import somvaroravser
land.tredjes.k.gemenskapen,utanförländerfrångemenskapenpeiska

införselochförrörlighetfri tennenprincipgäller iEUInom varor
EU-land.någotfrånSverigeförs in i annatanvänds varor somom

gränskontrollstationer.ochgränspasseringsstationerbådefinnsDet
vid Sverigesbelägettullkontor ärMed gränspasseringsstation somavses

belägen ikontrollstation ärGränskontrollstation ärgräns. somyttre en
dokument-utföraskanvid vilkenochSverigesnärheten gränsyttreav

kontroll.fysiskidentitetskontrolloch samt

någon75 inte importerasanimaliskt överlivsmedel annanövervakarTullen att ursprungav
finns.gränskontrollstationdäränort
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Bakgrund6.2.2

Sveriges livsmedelshandel med andra länder till del andrasker medstor
västeuropeiska länder. Sveriges inträde den europeiskaFöre i gemen-
skapen skedde kontroll livsmedel fördes i formöver gränsenav som av
traditionell importkontroll. kontroll betraktaDenna attvar som en

utfördes med jämförelsevisnationell angelägenhet och den i enlighet ett
enkelt och stabilt regelverk. Sveriges medlemskap i har inneburitEU

marknadengenomgripande förändringar. den råderInom gemensamma
fri för och gränskontroller har huvudsaki princip rörlighet ivaror av-

marknad.76skaffats sker kontrollinom EUs Däremot avgemensamma
från denlivsmedel till tredje land. innebärimporteras EU Det attsom

angelägenhetgränskontroll tidigare nationell ären nu ensom var
fråga för regelverk reglerar denna kont-hela EU. Detgemensam som

omfattande vad den tidigareroll betydligt komplext ochär änmer
kontinuerligt förändringarsvenska lagstiftningen Vidare sker detvar.

frekventa listaoch tillägg regler. ändringar i EUsi EUs Det görs t.ex.
kommissionen inteländer och anläggningar. Vidare publiceraröver

länder, bero-från angivnasällan förbud import vissa vissamot av varor
eller andra skäl. förbud kanende på sjukdomsutbrott Dessat.ex. av

upphävas.senare
delen livs-EES-avtalet EU:sSverige redan störreövertog avgenom

medelslagstiftning och inträdet i har inneburit SverigeEU att anpassat
svenska livsmedelslagstift-ändringar i densig till reglerEUs genom

ningen.
oktober projektgrupp medLivsmedelsverket tillsatte i 1994 upp-en

förslag tillEU-inträde lägga fram import-gift vid svensktatt ett nya
från tredje land.animaliska livsmedel För-bestämmelser för import av

behålla tidigaremöjliga utsträckning import-slaget blev i störstaatt
alltsåföreslogsefter den januari 1995. Kommunernarutiner 1även

med den ordning gällt sedan 1974framdeles likhetiäven varasom --
från tredje land.kontroll livsmedel importerashuvudman för somav

enligtkontrollen kommunerna Livsme-för lägga påMotivet äratt
delsverket gällande bestämmelser varitdels det enligt tidigareatt en

hamnar haftflera fall kommunalt ägda harkommunal uppgift, dels iatt
gränskontrollstation.intresse upprättaatt enav

livsmedelkontroll importe-förordningen 1994:1717I somom av
kontroll sådanföreskrifter import.från tredje land meddelas avomras

nämnderden eller de kommunalaförordningen framgår bl.a.Av 4 § att

76 EU-länder behandlas bilagaKontroll vid införsel från andra i
"Livsmedelsverket, "Kontroll importerade livs-Tillsynsenheten l PM 1997-06-25, av

medel.



107Organisation1998:61SOU

därhälsoskyddsområdet deniochmiljuppgifter inom ortfullgör ö-som
undersökning,ombesörjaskafri omsättninganmäls tilllivsmedel prov-

före-Livsmedelsverketomfattningdenkontroll iochtagning annan
endast importerasfåranimaliskt överLivsmedelskriver. ursprungav

Livsmedelsverketkontrollstation.godkändfinnsdär detorter en
skakommuninomeller debehörighet för denutfärdar somenpersoner

gränskontrollen.utföra
föreskriftermed1994:59FSkungörelse SLVLivsmedelsverkets

livsmedel importerasanimaliskakontrollrådoch allmänna somavom
90/675/EEGdirektivministerrådetspåtredje land byggerfrån om

förs in iprodukterveterinärkontrolleranordnanderegler för somavav
kontrollenhurkungörelsen framgårtredje land.från Avgemenskapen

anläggning,härrör frånlivsmedelanimaliskaEndastska ske. som
EU-godkändaanläggningarförteckningåterfinns ivilken över av

friförfårLivsmedelsverket importeras omsätt-ellerkommissionen av
Livsmedelsverket.tillhandahållsFörteckningenning inom EU. av

livsmedelanimaliskakontrollLivsmedelsverkets regler somavom
fiskomfattar inte1994:59 ärFSland SLVtredjefrånimporteras som

handels-medEG-förordningarlandningskontroll enligtför s.k.föremål
från natio-fisklandningvidLandningskontroll skerför fisk. avnormer
ñskefartygfrånEU-land ellerfrånfiskefartygfrånfiskefaityg,nella

beslu-föreskrifterregleraslandningskontrollland.från tredje Denna av
Fiskeriverkets regi.utförs iFiskeriverket ochtade av

Verksamheten6.2.3

animalisktlivsmedelpartigäller varjeprincipI somursprungatt av
vidkontrollforföremål gränsen.ska blilandtredjefrånimporteras

kontroll.fysiskochidentitets-dokument-,uppdelas iKontrollen
gränspasserings-vid denutförasidentitetskontroll fårochDokument-

gränskontrollstation.nårdetinnanpartietstation enpasserarsom
tullmyndigheten.därvidutförsidentitetskontrollochDokument- av

eventuellt ilivsmedlet,kontroll självainnebärkontroll,Fysisk avsom
där-laboratorieundersökning, skerochprovtagningmedkombination

gränskontrollveteri-utförsdär dengränskontrollstationvidemot enav
behörigLivsmedelsverket förklarats attellernär varaperson som aven

iutformningImportkontrollensgränskontroll. närmareutföra anges

följerDokumentkontrollz motsvarandedokumentellerde veterinärintygKontroll somav
dokumentenokulärbesiktningKontrollIdentitetskontroll: attmed livsmedlen. genom
stämplar ochdelivsmedlen harlivsmedlenocheller stämmer överens samt attintygen
eventuellt ilivsmedlet,självaKontrollkontroll:Fysiskföreskrivs.märken avsom

laboratorieundersökning.ochmed provtagningkombination
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ochmed föreskrifterLivsmedelsverkets kungörelse SLV FS 1994:59
frånlivsmedelkontroll animaliska importerasallmänna råd somavom

tredje land.
undersökningföreskrifter och allmänna rådmedSLV FS 1993:5 om

land.gäller vid från tredje Denvid införsel livsmedel import mestav
föremål förska bliomfattande kontrollen sker kött där varje partiav

Livs-kungörelse 1993:5salmonellakontroll. SLVFSSamma ävenger
kontrollen, exempelvismöjlighet begränsamedelsverket attatt genom

ursprungslandetsalmonellakontrollutföra iland förbinder sigett att
kankontroll sker i Sverige. Dessutomunder villkor närsamma som

angivna villkorunder förutsättning vissaLivsmedelsverket äratt upp-
följdlängreunderfyllda, anmärkningar inte gjortsnågraattt.ex. aven

kontrollen.reducera omfattningenår, av
aktuella förteckningarförfogaskaförordnade veterinärenDen över

förteckningartill specifikagodkända för EU,anläggningaröver export
aktuellatill och haland EUgäller för varjepå vad exporterarsomsom

Kommunikationsutbytetsändningar.journalerupplysningar och om
vikt.med tullen bedöms storvara av

utfördagränskontrollstationemaskaårTvå gånger rapporteraper
Livsmedelsverket.från tredje land tillimporteradekontroller partierav

sänds till kommissio-sammanställningVerket gör rapporternaav som
nen.

bl.a.importkontrollen därutöveruppgifter iLivsmedelsverkets är att
påfungerargränskontrollstationematillinspektioner ettattsegenom

baserad råds-påmed informationförse dessatillfredsställande sätt, att
kontrollvidbetydelsekommissionsbeslutdirektiv och är avsom av

gränskontrollstationemapersonalen vidutbildafrån tredje land,varor
olikamed omarbetningarbetekommissionensmedverka isamt att av

beslut.direktiv och
lokalisering ikrävs bl.a.gränskontrollstationgodkännasFör att som

med kylutrym-lämpliga lokaleritill gränspasseringenanslutningnära
ställsVidaretill laboratorium.tillgånglämplig utrustningoch samtmen

inspekteratsefter det stationsärskilda arbetsrutiner. Förstkrav på att en
förteck-officielladenförs den in iEU-kommissionen,och godkänts av

publiceras idessaFörteckninggränskontrollstationer. överningen över
författningssamling. bilagaSeLivsmedelsverkets

gränskontroll-ochgränspasseringsstationersåledes bådefinnsDet
stationer.
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tillinförselorterantalet ettuppgicki EUmedlemblevSverigeInnan
finnsgränskontrollstationen Vid dessadet 14 avfinnsIdagtrettiotal.

kont-ochgränskontrollveterinärerförordnadeLivsmedelsverket annan
ungefär 100Livsmedelsverket,enligtidag,Totalt finnsrollpersonal.

verket.gränskontrollörerbehörigaförklarats avhar somsompersoner
gränskontrollörer ärdessaheltid. Avmindrearbetar änflestaallraDe

veterinärer.hälftenungefär
registrerade impor-register överLivsmedelsverket har ettupprättat

sådanainklusiveimportörer,000ungefär 6omfattarRegistrettörer.
000totalt 6dessaEU-länder. Avandrafrånlivsmedelinförföretag som

hälftenungefäruppskattasföretag avseaktivamindreellermer -- importörerantaletBedömningenområdet.animaladetinom avimport
impor-någraknappastberoende påosäkerhet, attmed vissförenadär

närvarandeförförberederLivsmedelsverket enregistret.avförstörer ur
Seregler.tillämpningmedimportörregistret nyaavrevidering av

bilagavidare
vidstyckenliggerkontrollstationerfjortontotalt sexlandetsAv

vid dessafiskprodukterochfiskförshuvudsakINorge.gränsen mot
övervarierainförsel stortdennaOmfattningen angesstationer. av

veckan.ochdygnet
EES-avtalet. två årSedan snartomfattasIsland,liksomNorge, av

NorgeIslandoch attNorgeEU,mellanförhandlingar ompågårtillbaka
kontrollvadlandtredje avmotgräns avserfungerafå yttreska som

fungeraIsland skaochdjur somlevande attlivsmedel,animaliska m.m.
tillkommerändringsådanOmfiskvaror.gällerdet ennärgränsyttre

vid motgränsengränskontrollstationemafemdeförsvinnerstånd,
frånfiskprodukterförgodkändendast ärLysekilden iochNorge som

Norge.
gränspasseringsstationer.tvådessutomfinnsNorgeVid motgränsen

vidligger väggränsenkommissionen när enkanSådana accepteras av
gränskontrollstationen ärdärplatsdennårdeninnanförgreningarutan

gränspasserings-Storlien ärexempel kan attnämnasSombelägen.
gränskontrollstation.och Järpenstation

Kom-Norgegränskontrollstationema mot somupprustningDen av
förhandlingarnadesstillanståkan ombehovetpåtalatmunförbundet av

forslivsmedelkontrolleninnebär som79 EUgränskontroller inom att avBorttagandet av Huvudregeln ärutförsellandet.sker ilivsmedelskontrolldenbyggerlandet somi
forrörlighetfri varor.

frihandelsområdesyñe somupprätta ett8° associationsavtal, är attEES-avtalet är ett vars
samarbetet.ingår ide EFTA-staterförtullområdenaochtullområde somEU:somfattar

EES-avtaletsLiechtenstein. IochIslandNorge,EFTA-statemaåterstårbaraFrån 1995
ingårjordbruksvarorochFiskomfattar.avtaletvilkaspecificerasartikel 8 somvaror

protokollavtaletsiundantagvissaDockEES-avtalet. görsgenerellt iinte
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eventuell utvidgning EUs slutförda. EU-kom-gränsyttre ären av
missionen har uttalat avvaktani på detta kanatt accepteraman nuva-
rande kontrollstationer provisorium.ettsom

Den kommunala nämndens kostnader för kontroll i samband med
import livsmedel ska enligt fastställs kom-ersättas taxaav som av
munenf skaTaxan så utformad den full kostnadstäckning.attVara ger

kravDetta grundar sig på EG-direktivet 90/675/EEG principernaom
för organisering veterinärkontroller produkter förs in iav av som
gemenskapen från tredje land. Kommunerna har därvid rätt gottgöraatt
sig för fasta kostnader. För livsmedeläven vidtas utsom som prov
kontrollen lämnas inte någon ersättning till importören. Kostnaden för
föreskrivna stickprovsundersökningar ska täckas avgift enligtgenom en

Livsmedelsverket fastställer efter samråd med Riksrevisions-taxa som
verket.

Enligt kommunernas rapportering till Livsmedelsverket avseende
livsmedelstillsynen 1996 uppgick kostnaden för importkontroll
inklusive laboratorieanalyser till totalt kr.8445 525

uppbyggandeFör gränskontrollstationer finns möjlighet attav er-
hålla bidrag från EU-kommissionen till anläggningskost-50 %upp av
nadema. Denna möjlighet har de flesta kommuner, låtit uppförasom
gränskontrollanläggningar, utnyttjat.

Importkontrollen EU övervägande statlig. Dettainom övriga är
tycks gälla landet ifråga har centraliserad Frankrikeoavsett om en
eller federal Tyskland struktur, eller det har Irland veterinär-om en
myndighet eller två Belgien.

6.2.4 Problem

EG-direktivet 90/675/EEGI föraviserats före-påattanges varor som
skrivet ska kontrolleras dröjsmål. Enligt Kommunförbundetsätt utan är
tolkningen detta direktivet i princip innebär krav dygnetruntpåattav
beredskap. beredskap förening medDenna i de investeringar krävssom
för lokaler och enligt Kommunförbundet,utrustning kommu-gör, att

8 Förordning kontroll livsmedel1994:l 717 importeras från tredje land, 10om av som
82Rådets direktiv 90/675/EEG principerna för organisering veterinärkontrollerom av av

produkter förs i gemenskapenfrån tredje land, Artikel punkt7. Avgifter försom
veterinära gränskontroller fastställs direktiv Medlemsstaternai 96/43/EG. ska utta en
fastställd minimiavgift för varje produkt; det emellertid tillåtet högreärtyp att ta utav
avgiñ till full kostnadstäckning. Sverige har implementeratinte detta direktiv.ännuupp

83Siffran denfor totala kostnaden baserar frånsig uppgift 20 kommuner uppgivitsom
de har haft kostnader för importkontroll under 1996. Det finns gränskontroll-14att

stationer landet.i
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import-kostnadstäckning for sinfullmöjlighet uppnåinte har attnema
kontroll.

svenskasamtligahösten 1995inspekterade underEG-kommissionen
konstateradesupprättadesdådengränskontrollstationer. I rapport som

godkännas ikundedågränskontrollstationemasvenskadeingenatt av
såväl statio-påanmärkningarhadeKommissionenbefintligt skick.

arbetsrutiner.ochutrustningutformning,deraslokalisering somnemas
bestämmel-enlighet med degränskontrollstationer iAtt upprätta nya

för kom-kostnaderavsevärdaKommunförbundet,enligtmedför,serna
kontroll-svenskahar deinspektionSedan kommissionensmunerna.

Norgeligger viddemförmed undantag gränsen motstationema som
godkända.och blivitrustats upp

kommergränskontrollen Norge attosäkerhetråderDet motom
någrarimligtKommunförbundet, inteenligt attDärför det,bestå. är

dagsläget.ivid norskakontrollstationeri gränseninvesteringar görs
vidska skelivsmedlenkontrolldet rimligthellerInte att avanses

lokali-införselorterfleradåkräver, ärEU-kommissionengränsen, som
befolkadeflera mil frånserade ort.närmaste

importkontroll. Kommun-vidveterinärkompetenskrävsEUInom
gränskontrollstationmedsmå kommunerdet ipåpekarförbundet att

kompetens.sådanupprätthållabli problemkan attett

skrivelserKommunförbundets6.2.5

tillskrivelsersammanhang iolikakommunförbundet har iSvenska
tillsynsansvaretfördelningenfrågortagit rörregeringen avsomupp

livsmedelstillsynen.avgifterna förkommunernaochmellan samtstaten
vid importgränskontrollenförgäller det kommunernasBl.a. avansvar

1995-12-15denregeringenhemställan tillland.från tredje Ilivsmedel
kontrollKommunförbundetSvenskahemställer att1995/2737Dnr av

fortsättningsvislandtredjefrånimporteraslivsmedelanimaliska som
hakommunernahemställan skauppgift. Enligtstatligska envara

centralansvariguppdragpåverksamhetengenomföramöjlighet att av
förmöjligtbörkostnadstäckning. Detfull ävenmyndighet mot vara
därpågränskontrollstationbasis ortfrivilligpåkommuner upprättaatt

sådan.avsiktförharinte upprättaattstaten
1995/737Dnr1996-02-05JordbruksdepartementettillskrivelseI

ställningsta-utgångspunkter ochföljandeKommunförbundetredovisar
ganden:

angelägenhetstatligdärmedoch attnationellt intresseDet är ett en
medlem-land. Vårttredjegränskontrollfungerandefinnsdet moten



112 Organisation SOU 1998:61

skap i harEU inneburit förändringar förutsättningarnai för gräns-
kontrollen.

Staten bör ställning till vilka i Sverige ska import-ta orter som vara
orter.

Staten bör kunna uppdra åt kommun utföra importkontrollen. Omatt
sådan ordning kräver författningsändringar det angelägetär atten

sådana förbereds snarast.

Staten bör ha det fulla finansiella för importkontrollen ochansvaret
därmed för kommunen, i det fall kommun utförgarant attvara en
kontrollen, får full kostnadstäckning för sin verksamhet. börStaten

gå in för kostnaderäven uppstår de falli import vidgarantsom som
upphör vilket kan få aktualitet det gäller ellerort Norgenären - -

förändras, EU träffar avtal med vissa länder lättnader it.ex. om om
importkontroll.

Kommunförbundet det inte rimligt kommunerna ska förståattanser
uppkomna kostnader det gäller bl.a. lokalinvesteringar,när utrustning
och personalkostnader för dygnetrunt beredskap. Kommunförbundet

kommunerna harinte möjlighet nuvarande finansie-att attanser genom
ringssystem kostnadstäckning för importkontrollen.

Utöver de fastställda importorterna, bör det möjligtstatenav vara
för kommun eller med finansieringpart att upprättaen annan egen
gränskontrollstation.

Samordning, avseende gränskontrollen, mellan Livsmedelsverket,
Jordbruksverket och Generaltullstyrelsen nödvändig. Kommun-är
förbundet påpekar Jordbruksverket för importkontrollatt ansvarar

djur och djurprodukter. Reglerna inom förutsätter detEU attav
finns myndighet off1cialansvarig veterinarian. kunnaFör atten
bedriva effektiv importkontroll både livsmedel, djur och djur-en av
produkter krävs samordning mellan Jordbruksverket, Livsmedels-
verket, Fiskeriverket och Generaltullstyrelsen. Samordningen funge-

enligt Kommunförbundet, idag inte tillfredsställande.rar,

överväganden6.2.6 och slutsatser

I sammanhang har kommittén för livsmedelstillsynen sinaiannat
bedömningar anslutit sig till ökat decentraliserat för livsme-ett ansvar
delstillsynen, det lämpligt och möjligt. den livsmedelstillsynnär Förär



l 13Organisation1998:61SOU

landetoch företag med helaindustriermed undantag för större som-
närhetsprincipimportkontroll finnsverksamhetsbas inte är en avsom-

däremot integällerbetydelse för kommunerna. Dettaochintresse
denna EUslandets i den delimportkontrollen utgörgränsavsersom

betraktainträde iImportkontroll före Sveriges EU attgräns.yttre var
kontroll förinträdet sådanEfternationell angelägenhet. görssom en

räkning.hela EUs
strategisktimportkontrollbetraktarEU-kommissionen ettsom

viktoch fästergemenskapenför helabetydelse storinstrument storav
vidsker likformigtlikvärdig ochkontrollvid denna äratt gemen-

börförhållande talar för detskapens Detta ettgräns. attyttre vara
importkontrollen.förstatligtsamlat centralt ansvar

importkont-förJordbruksverketmyndighetenstatligaDen ansvarar
Jordbruksverket hardjurprodukter.rollen djur och attgenom varaav

tilltillgångdistriktsveterinärorganisationenförchefsmyndighet en
detveterinärkompetensmedförgrenad organisation görregionalt som
ochkontroll djurfördirektlämpligtmöjligt och att ettta avansvar

platser, iland. någratredje Påfråndjurprodukter vid import t.ex.
djurkontrollensker dockLandvetter,och på ettGöteborgs hamn genom

gränskontrollveterinärpersonalkommunalamed densamarbetsavtal
gränskont-vidgat samarbete iskulleen JordbruksverketEnligt ett

statligtlivsmedelkontrollenrollen underlättas ettäven ans-varavom
vidkontrollendenetablerat i veterinärasamarbete finnssådantEttvar.

slakterier.
myndig-ska de behörigaartikel90/675/EEG lldirektivEnligt EGs

underrätta denidentitetskontrollerochutför dokument-heter som
bestämmelseortenkontrollstället påvidofficiella veterinären om pro-

dettafinnsMöjlighetankomstdag. göraoch troligdukternas attpassage
länkarinom EUAnimo,datoriserade nätverk,via det sammansom

ochtill AnimoanslutetJordbruksverketveterinärmyndigheter. är en
anslutningsådanLivsmedelsverket. Enförbereds inomanslutning även

vidvinnaskulle ståhanteringsvinsterpraktiska ettförkan tala attatt
livsmedelsimport.kontrollenförstatligt avansvar

84 levandeinförselförordningen 1994: l 830enligtjordbruksverk SJV fårStatens avom
andraoch vissakontroller djurutföraförordna officiell veterinärdjur att varor.avm.m.

eller distriktsveterinärnormalt läns-utförsimponanläggningVeterinärkontroll vid av
Landvettersoch vidSkandiahamnenGöteborg iarbetsgivare.har lSJV somsom

fönatt utföraGöteborgs kommunanställdstadsveterinärflygplats anlitar SJV är avsom
förordnastatligt och kanimportkontrollen SJVförkontrollarbete SJV Ansvaret är en. medavtalkan träffabedömningen SJVdäremotofficiell veterinär, är attsomperson

uppgifter för SJVutförstadsveterinärenimportkontrollen. Närförkommunen satt svara
förbundit sigharoch kommunenformellt anställd SJV attdärförräkning hanär av

tjänstledigheteller bevilja veterinärentjänstgöringsgradveterinärensfortlöpande justera
anställning hos SJVveterinärenssådanomfattningi motsvararsom .
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Importkontroll utförs enligt komplicerade föränderligaoch regler. Det
innehållerEU-gemensamma lista, vilkensystemet stän-en gemensam

digt måste uppdateras. det ingår vidareI systemetgemensamma en
databas och nätverk.ett gemensamtgemensam

Importkontrollen kräver specialistkunnandevisst och det åvilar ett
uttalat likhetskrav denna kontroll frånpå kommissionens sida.

Sammanfattningsvis kommittén övervägande principiella ochattanser
praktiska skäl talar för för importkontrollen livsmedelatt ansvaret av

Gränskontroll kan betraktas nationelltövertas staten. ettav som ansvar
bör åvila vilken samlat centralt börävenstaten, ettsom genom ansvar

ha bättre förutsättningar tillmötesgå EG-kommissionens likhetskravatt
antal självständiga kommuner.än ett

Statligt huvudmannaskap innebär bestämmer gräns-att staten var
kontrollverksamhet ska och kontrollstationer finnas.bedrivas Det
hindrar tillinte kommun eller transportföretag initiativett att taen
investeringar byggnader och behövs.i utrustning som

förOm vill utnyttja kommunal personal utföra gräns-staten att
kontroll det kommunernas synpunkt önskvärt avtal sluts medär attur
kommunen istället för enskildeanställer dentemporärtatt staten
tjänstemännen. Sådant avtal bör möjligt träffa det gällernärattvara
uppgifter gränskontrollen innebär myndighetsutövning. Medi intesom

för gränskontrollen följer för myndig-statligtett att ansvaretansvar
blir statligt och därmed intehetsutövning innebär beslut ocksåsom

möjligt överlåta avtal.att genom
liggande kom-Kommunförbundet har påtalat det i små avlägsetatt

den veterinärkompetenskan bli problem upprätthållaatt sommuner
torde påverkas huvudmanna-krävs problem inteinom EU. Detta av

förskapet bestå vid statligtkommer även ettutan att ansvar
importkontrollen.
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uppgifter iLänsstyrelsernas6.3

livsmedelstillsynen

tillsynen länetuppgift "den inomLänsstyrelsens närmareutövaatt
Syftetmyndighetsutövning.inslaghar, ordalagen, inga är atttrots av

ökadehälsovårdsnämndema.miljö- och Destödja och påverka
det möjligtlagstiftningen medgersamverkansmöjligheter görnusom

mellan kommuner.för samarbetetför ökatkommunerna att ta ett ansvar
livsmedels-tillsynsuppgift enligtlänsstyrelsensKommittén attanser

sakkun-länsstyrelsemasBehovet utnyttjalagen bör utgå.24 § attav
uttrycktilloch kan hittills kommalivsmedelstillsynen bestårskap i som

regleringsbrevi
Livs-organisationföreslagithar tidigareKommittén avannan

iansvarsfördelningentillsyn. Fråganoperativamedelsverkets statenom
sammanhanget.behandlas i detregional nivå börcentral ochmellan

förslag24 §Livsmedelslagen -
efterlevnaden dennacentrala tillsynen"Livsmedelsverket den överutövar av

och de EG-med stöd lagenhar meddelatsföreskrifterlag, de avsom
kommunala nämndereller dekompletteras lagen. Denförordningar somavsom

tillsynen inomhälsoskyddsornrådetmiljö- ochinomfullgör uppgifter utövar
skallföreskrivit tillsynenharregeringen inte utövaskommunen att avom

Livsmedelsverket.

får överlämna vissaregeringen bestämmermyndigheteller denRegeringen som
juridiskkontrollorganenskilttillsynsuppgifter till ärett person.som

Bakgrund6.3.1

direktivregeringensuppgifter ide särskilda är attEn seangessomav
beaktasdirektiven ska iroll. Enligtregionala nivåns översynendenöver

betänkande 1994/95:LU20.lagutskottetsanförts ivad som
gransk-betänkande Riksdagens revisorersrefererar sittLagutskottet i

riksdagen. Granskningenförslag tilllivsmedelskontrollen ochning av
län harfleraoch kompetens ilänsstyrelsemas kunskapervisade storatt

ansågrevisorernamindre kommunerna. Mensärskilt för debetydelse,

85l994/95zRR8.
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också, länsstyrelsen har indirekt och foroprecist livsme-att ett ansvar
delstillsynen länet.i

formellaDen grunden för ansvarsfördelningen mellan tillsynsmyn-
dighetema finns livsmedelslagensi 24 Livsmedels-säger attsom
verket den centrala tillsynen, länsstyrelsen "den till-utövar närmare

länet" och miljö- och hälsoskyddsnämndeninom tillsynen inomsynen
kommunen.

Regeringens regleringsbrev till länsstyrelserna mål ochanger upp-
drag för tillsynen livsmedelsområdetinom under rubriken Livsme-
delskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor.

Länsstyrelsemas övergripande mål medverka tillär att att upp-
rätthålla och möjligt förbättra djurhälsan, djurskyddet och livs-om
medelskvaliteten.

regleringsbrevetI för 1997 regeringen länsstyrelserna uppdragigav
regional samverkansgrupp för distriktsveterinärorganisa-att upprätta en

tionen:

"Syftet med under länsveterinärens ledning åstadkommaär attgruppen en
effektiv samverkan mellan distriktsveterinärorganisationen och berörda orga-
nisationer/myndigheter djursjukvård,avseende djurhälsovård, djurskydd och
livsmedelskontroll."

På livsmedelsområdet ska länsstyrelserna medverka till branschvisa
deltagenomgångar tillsynsobjekt i organiserandet projekt-samtav av

inriktad kontroll och upprättande kontrollprogram för egentillsyn.av
Uppgifter kostnader och årsarbetskrafter finns i årsredovis-om

ningen. andel sakområdet Livsmedelskontroll,Den djurskydd ochsom
allmänna veterinära frågor länsstyrelsemas verksamhetskost-tog av
nader fr.o.m. 1993/94under treårsperioden varierar mellan ochl 4 %.

första året det baraDet två län i län det sistal %-gmppen 9var men
året. innebär snittkostnaden för sakområdet minskade från tillDet 3att
2 % under perioden.

Inom verksamhetsgrenen redovisades årsarbets-1997-12-31 58
krafter, ägnades livsmedelstillsyn årsarbetskrafter6 0,2-0,3varav per
länsstyrelse.

Verksamheten i sin helhet anslagsfinansierad. Organisatoriskt in-är
dengår vanligen i lantbruksenhet där sådan/motsvarande finnsen en

eller särskildi enhet Veterinärenhet, Länsveterinär.

86 kanDet i sammanhanget revisorernas granskning livsmedelskontrollennämnas att av
också del underlaget för bredare granskning den statliga tillsynen. Riks-var av en av
dagensrevisorer påpekadedärvid tillsynsansvar delats olika organisa-att ett som upp
tionsnivâer har kunna leda till oklarheter, fall länsstyrelsernafåttvisat sig särskilt i de
tillsynsansvar 1994/95:RR9 14.s
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Livsmedelskontrollutred-villeinriktningverksamhetensVad gäller
ningen livsme-offentligaroll denaktiv ilänsstyrelserna merenge

decentraliseringförslagutredningensGrundtanken idelstillsynen. var
ochgodkännandeförhelhetsansvarskulle hatill kommunerna, ettsom

utred-Enligtlivsmedelshantering.allochanläggningarallatillsyn av
livsmedelstekniker förtilldelassamverkan attflera län iskulleningen

tillsynsansvaretsåledesinnebarFörslagettill kommunerna. attstödge
förbehövdesoch den expertis attorganisationskulle finnas i somen

emellertidgickRegeringen emotitillleva ansvaret annan.enupp
kon-Livsmedelsverketsutbyggnadställetföreslog iförslaget och aven

beslut.riksdagensocksåblevnormgivning. Detochtrollfunktioner
kontrolluppgifter pånågraintesåledes 1989fickLänsstyrelsen nya

uppgifternaregionaladebeskrivninglivsmedelsområdet. Den somav
frånutgickpropositionenlämnade idepartementschefen att

råd-stödjande ochbör fungerafortsättningenilänsstyrelsema även som
bör länssty-Bl.a.hälsoskyddsnämndema.ochmiljö-givande gentemotorgan

börtillsynsobjekten. Degenomgångarbranschvisatillmedverkarelserna av
upprättandetkontroll ochprojektinriktadorganiserandetockså delta i avav

sinlänsstyrelserna iangelägetegentillsynen. Det är attförkontrollprogram
helhets-anläggerkontrollen ochlikformighet ipåkravetbeaktarverksamhet en

livsmedelskedjan.led isamtligainbegriperkvalitetsfrågomapå somsyn
ocksåvillhälsovård. Jagförebyggandeföda ochmellansambandetbevaka

detvakainstruktionsin överskyldighet enligt attlänsstyrelsens atterinra om
fullgjort."blirbl.a. kommuneråliggerenligt lagsom

dendecentraliseringförslagytterligarekomår ettEtt avomsenarepar
Veterinärutredningen tillsynenansåg attdirekta tillsynen. Det somvar

Livs-frånborde föras överlivsmedelsanläggningamade störreöver
Besiktningsveterinärorganisationenlänsstyrelserna.tillmedelsverket

Även förutsatteförslagdetta attförslaget.berördes inte sam-av
ansågslivsmedelstekniker,medförstärkasskulleverkande län som

kon-erforderligförbl.a.tillsynsorganen,lokalaför destödtillbehövas
verksamhetencentralaDenlivsmedelshanteringen.redligheten itroll av

samtligamedochsamordningochnorrngivningtillrenodlasskulle
verk.samlade imyndighetsuppgifter ettveterinäracentrala

harStatskontoretöverklaganden.ocksåhandläggerLänsstyrelserna
PARK9° karlagtregionskommitténparlamentariskadenuppdragpå av

1997avgjordeslänsstyrelserna. Därvidöverklagningsverksamheten

Betänkandet l986:25.livsmedel souKontroll av
Prop rskr. 263JoU14,1988/89:68,

finansiering89 ochorganisationbehov,verksamhetBetänkandet Veterinär -
1992:88.sou

9°Dir. 1997280.
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totalt 8 000 överklagningsärenden, 50 0,6 % livsme-avsågstvarav
delslagstiftningen. StatskontoretsUr 1998-03-31 har följanderapport
uppgifter överklaganden enligt livsmedelslagstiftningen hämtats:om

Tablå 6.2 Länsstyrelsernas överklagningsärenden 1997

ÅVtalFörfattning § Första instans

23Livsmedelslag 1971:511 33 Kommunal§ nämnd

7Besiktningsveterinär

7Livsmedelsförordning 1971:807 Kommunal nämnd57 §

Kungörelse 1974:271 kontroll 10 § Besiktningsman förordnadom av
vid utförsel livsmedel Livsmedelsverketav

13Förordning 1989:1110 avgift 12 § Kommunal nämndom
livsmedelstillsynfor m.m.

Förordning 1994: 1717 kont- 12 § Kommunal nämndom
roll livsmedel importerasav som
från tredje land

Förordning 1995:702 EGs 7 § Kommunal nämndom
f dn k l ktfggtfstaifliiiriguitgfls Enskilt. kontrollorgan

Förordning 1995: 1345 skydd 6 § Kommunal nämndom
for beteckningar på jordbruks-
produkter och livsmedel m.m.

De vanligaste överklagandena således beslut kommunalavser av
nämnd enligt livsmedelslagen, dämäst enligt förordningen avgiftom
för livsmedelstillsyn. fåtalEtt ärenden går vidare till allmän förvalt-
ningsdomstol. det ärenden1997 8 avgjordes domstol.ivar som

tillämpningenI livsmedelslagstiftningen har länsstyrelsernaav nu
två uppgifter olika karaktär. dels, med livsmedelslagensDet orda-ärav
lag, den tillsynen läneti reglerna följs, dels myndig-nämnare attav
hetsutövning vid beslut förinom överklagningsförfarandet.ramen

förraDen verksamheten skulle i enlighet med ordalydelse, kunnasin
tolkas så den länsstyrelsen befogenhet den livs-ingripa iatt attger
medelstillsyn utförs enligt livsmedelslagen Livsmedelsverketsom av
och kommunerna. befogenhetenDen har emellertid länsstyrelsen.inte
Verksamheten myndighetsutövninginte får hänföras till övrigaär utan
myndighetsuppgifter, s.k.faktisk förvaltningsverksamhet den typav

kan exemplifieras med uppgifterna utbildning, rådgivning, infor-som
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medver-beslut taladesårsutredning. 1989och Iplaneringmation, om
tillsyn.kommunernasoch stöd ikan, råd

livsmedels-ansvarsfördelningen itillställningstagandeårs1989
ändradövervägandenpågåendebakgrundskeddetillsynen mot omav
tillförataladeverksamhet,länsstyrelsemas emot attinriktning somav

rörde läns-frågordåfannRegeringenkontrolluppgifter. att somnya
sammanhang.lösas ibordeorganisationstyrelsemas annat

förslageffektivitetsskäl, attavvisade,Statsmaktema närmast omav
kompetens,livsmedelstekniskmedlänsstyrelsersamverkandeförstärka

tillsynen.kommunalaför dentill stöd
livsmedels-medverkan ilänsstyrelsemasförFörutsättningarna
1990-talet.underförändratsavgörandepå någothar inte sätttillsynen

mindrelivsmedelshygien,främstkompetensLänsstyrelsemas avser
livs-redlighetsaspekter påoch andramärkninglivsmedelsteknik,

medelshantering.

överväganden6.3.2

uppgifterlänsstyrelsemasbeskrivningutförligarefinns ingenDet av
proposition.årslämnades i 1989denlivsmedelstillsyneninom än som

förut-länsstyrelsernainnebäradenkanSammanfattningsvis attsägas
iOrdalagenverksamheten.kommunalafölja denochdelta isätts

medkontaktochfortlöpandeantyder nära24 §livsmedelslagen en
iemellertid stårinte överens-livsmedelslagen,tillämpningen somav

uppgiftsbeskriv-ikonkretionBristandeverkligheten.medstämmelse
Livsmedelsverket harmåluppfyllelsen.bedömadet svårtningen gör att

roll,aktivlänsstyrelsernaförintressenågot attinte visat större enge
kanvadpåverka görassvårtdetpåberoende attsannolikt äratt som
verksam-olikakonkurrrenssituationer, närlivsmedelsområdet iinom

harLänsstyrelsernalänsstyrelsernasanspråk påhetsgrenar gör resurser.
verksamhetför sinsökakunnat vägarutsträckningdärför i stor egna

livsmedelsområdet.inom
kommunernadet önskvärtföregående atthar i detKommittén ansett

livsmedelstillsynen.uppgifter inomför sinatydligarefår ett ansvar
blirtillsynkommunaldecentraliseradutgångspunkt iMed ansvars-en

samordningsuppgifteråläggsstatligaotydligarefördelningen organom
verksamheten.den operativai

mellan kommunernasamverkan äråstadkommaUppgiften enatt
förut-bättrefår kommunernaavseendetuppgift. detIkommunal nu

behövas.kansamverkantillinitiativdesättningar taatt som
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för den statliga förvaltningen påden utveckling beskrivs regio-I som
nivå"° samordningsroll uppgiftnal länsstyrelsen har ochsägs att en en

olika samhällssektorer:stå för mellan Statenavvägningenatt

mål i den nationella politiken genomförs i"måste till deattse som anges
samordningdelar. Likaså måste for säkralandets alla staten ett attta ansvar en

helhetssyn. På läns-offentlig verksamhet kan tillgodose samhälletsav som
detta ligger bl.a.har båda anförtrotts länsstyrelsen.planet uppgifterna I att

och uppträda på enhetligtskilda nationella statliga intressensammanväga att ett
hela landet".isätt

kanskilda nationella intressenVad gäller behovet sammanvägaatt
"avvägningslagstiftninglivsmedelslagenkonstateras inte äratt aven

bygglagstiftningenmiljö- och plan- ochden representerar,t.ex.typ som
tillämpningen livsme-allmänna.där enskilda står Iintressen emot av

och detsäkerhetsintresset helt avgörandedelslagen allmännadetär
med andra intressen. Däre-finns för sammanvägningaringet utrymme

den kun-livsmedelstillsynen behov påfinns det i att taettmot varaav
sjuk-samhällssektorer bl.a. smittsammaskap finns inom olika omsom

samordnande och kunskaps-viktigdomar. har länsveterinärenHär en
förmedlande uppgift.

livsmedels-till företagsstrukturen inomdet, med hänsynövrigtI är
livsmedelstillsynenbehov samordnasektom, svårt något attatt avse

till-följafinns statligt intressepå länsnivå.just Det att attett uppav
rapporteringskravoch finnsfungerar effektivt det gentemotettsynen
Livsmedelsverketsriksnivån ochdet behovetEU, är ansvar.avsermen

operativdirektuppgiften bådeLivsmedelsverket har utövaattnu
verksamhet.utvärderingochtillsyn och för styrningatt sammaavsvara

skiljstydligareden direkta tillsynenPrincipiella skäl talar för att
myndighetsuppgifter tillLivsmedelsverkets övrigaorganisatoriskt från

eller tillfristående resultatenhet verkets organisationinom separatenen
enheter.med regionala Entillsynsmyndighet, kan arbeta mersom

aktualiseradesorganisationsförändring denlångtgående än avsom
tillförs de tillsynsresurserlänsstyrelsernaVeterinärutredningen är att

såLivsmedelsverket/besiktningsveterinärorganisationen. Ifinns isom
avseendeöverklagandenuppgiften handläggafall kan övervägas attom

flyttas till länsrätter-livsmedelslagstiftningen behövertillämpningen av
överklagandenochuppgifter direkt tillsynVilken dessa bådana. av --

fram-förutsätts ha iroll länsstyrelsernabäst denin i somsom passar
regionalabeslut denstatsmakternastiden kan framgåinte omavanses

statsförvaltningen.

9 Prop 1996/97:36 33.s.
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LivsmedelsverketsföreslagitKommittén har görsöversynatt en av
till för-här ställningdärför anledningfinns inteorganisation. Det att ta

organisationentillsynsuppgiftema. Fråganstatligadedelningen omav
sambandbehandlascentraliserad bör itillsynden direkta ärsom nuav

med organisationsöversynen.

tillsynsuppgiftlänsstyrelsenskommitténSammanfattningsvis attanser
länssty-Därmed påverkas inteutgå.§ börlivsmedelslagen 24enligt

fast-för attbehövsde initiativgenerella uppdragrelsens att ta som
verk-länsstyrelse i sinfår genomslag Omnationella målställda en

känne-djurskyddet fårellerjordbruksproduktionenavseendesamhet
myndig-livsmedel, måstesjukdomsspridningförriskerdom genomom

behövsvidta de åtgärderomständigheterunder allagivetvisheten som
riskerna.för begränsaatt

kvar.finnskompetenslänsstyrelsensutnyttjaBehovet attav
regleringsbrevet.direktiv ihittillskanRegeringen gesom

förordningarenligt EGsKontrollen6.4 om

livsmedel

centralmellantillsynsansvaretfördelaslivsmedelsförordningenEnligt
Livsmedels-riskbedömning.utgångspunkt imednivåoch lokal en
med komp-anläggningarantallitetförverket har storaettansvaret

enligtKontrollenprodukterna.spridningochproduktionlicerad stor av
berörthittills inteharjordbruksförordningardetaljregleradeoftaEGs
utgåransvarsfördelning,Livsmedelsförordningenskommunerna. som
livs-gälla allkommittén principienligtböranläggning,från typ av

medelstillsyn.

till iåtagandet bör begränsasoffentligadetvidareKommittén attanser
ochrådgivningknutenoch därtillmyndighetsutövninghandförsta

tillsynsmyndighetensförunderlagframUppgifteninformation. taatt
möjligtlångtefterlevs bör så över-bestämmelsernabedömning av om

ökatfårtillsynsmyndighetensåoberoendes.k.tilllämnas attorgan,
huvuduppgifter.för sinautrymme

livsmedelstillsynenUtredningentilldirektivhar sinaiRegeringen om
enligt EGskvalitetskontrollengränsdragningsfrågor ipekat påbl.a.
ytterligarebehovdet finnsoch attmarknadsordningar ettattansett av

principiellaavseende. Dedettaitillsynsansvaretfråganutreda om
kommitténbehandlasdetta avsnittiorganisationsfrågor avseravsom
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dels ansvarsfördelningen mellan tillsynsmyndighetema enligt EGs
jordbruksförordningar, dels förutsättningarna enskildautnyttjaatt organ
för preciserade kontrollåtgärder. Slutligen kommitténgår igenom de
områden där dessa frågeställningar aktualiseras.

6.4.1 Förändringar i lagstiftningen

Sverige den 1995 blev medlem den EuropeiskaNär 1 januari i unionen,
lagstiftningen livsmedel i redan anpassad EES-stort settvar genomom

avtalet hade kraft dessförinnan. särskild lagstiftningi året Enträttsom
beslutades behövdes för genomförandedock med bestämmelser som av

för jordbruks- och fiskeprodukter.EGs pris- och marknadsreglering
Regleringen innebar utökat statligt åtagande inom primäravsevärtett
produktionen Jordbruksverkets ansvarsområde påverkade ocksåmen- -
hanteringen livsmedel det ansvarsområde följer bestäminomav som av

livsmedelslagenmelsema Livsmedelsverkets ansvarsområde.i -
reglerades frågan vilken myndighettill Sveriges EU-inträdeFram om

befogenhetertillsyn livsmedelsområdet frågorinomutövar samt omsom
och sanktionsmöjligheter huvudsak livsmedelslagen ochi genomgenom

började antal EG-förord-bestämmelser livsmedelsförordningen. 1995i ett
bl.a. sådanamed anknytning till livsmedelsornrådet gälla,ningar att som

innehåller handelsnorrner för jordbruks- eller fiskeprodukter. Vissavissa av
förordningar fjäderfä trädde dock krafi först viddessa ägg, i en senare

omedelbart medlemsländernatidpunkt. EG-förordningama gäller i utan att
behöver vidtas för införlivande; tillämpnågra ytterligare åtgärder

beslutas nationell nivå.ningsföresloifter kan dock behöva på För att
reglering, bl.a. fråga befogentillgodose behovet särskild nationell i omav

avgifter, utfärdadesheter, sanktionsmöjligheter, tillsynsorganisation och
ochområden. lagarsärskilda lagar och förordningar på några Dessa

förordningar är

jordbruksprodukter ochförordningarlag 1994:1710 EGs omom-
jordbruksprodukterförordning förordningar1994: 1715 EGs omom

framställdaförordning ekologisktlag 1995:551 EGs pro-omom-
ekologisktdukter förordning 1995:702 förordningoch EGs omom

framställda produkter
jordbruksprodukterskydd för beteckningar pålag 1995:1336 om-

skydd förförordning 1995:1345och livsmedel, och omm.m.
ochjordbruksprodukter och livsmedel,beteckningar på m.m.

92 förordningar jordbruksprodukter, 26Förordningen EGs Denna1994:1715 aomom
ändring trädde krafti 1997-03-01.
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fiskeri-förordningar denlag 1994:1709 EGs gemensammaomom-
vattenbruket ochfisket,politiken och förordning 1994:1716 om

fiskerinäringen.

förordningenochsärskilda regler lagen 1994:900 ifinns iDessutom
och for-lagenmodifierade organismer. Dengenetiskt1994:901 om

förordningbegränsad betydelse sedan EGshar dock endastordningen
livsmedel börjat gälla.om nya

antalfinns mindreoch fiskeförordningarjordbruks-dessaUtöver ett
fiskeområdet,jordbruks- elleranknytning tillförordningar saknarsom
ochlivsmedel,förordningama aromämnen vete-t.ex. omomom nya

läkemedel livsmedel.rinännedicinska i
livs-förslag1998 framlade den 29 januariRegeringen attett om

EG-för-för vissabredare tillämpningska fåmedelslagen atten
sank-verkställas. tillsyns-,kunna Lagenslivsmedel skaordningar om

komplettera EG-överklagandebestämmelser föreslåsavgifts- ochtions,
produktionekologiskförordningamadock inteförordningama om

jordbruksprodukter: Deförbeteckningarskydd föreller om
harenskilt organsåledes intetillsynsmyndighetbefogenheter som en

EG-föreslcrifter till dennaochbara lagar ävenska inte utanavse
innebärlivsmedelslagentillägg tillförordningama. Andra att

efterlevnadencentrala tillsynendenLivsmedelsverket överutövar~
lagensfaller inomhelt eller delvisEG-förordningardeäven somav

§tillämpningsområde 24
fårbestämmermyndighet regeringendenellerregeringen—

juridiskkontrollorganenskiltöverlämna till attärett personsom
tillsynsuppgifter 24 §vissautöva

EG-förordningarförmeddelasförbud fårföreläggande eller även att—
§ska efterlevas 25

tilloch tillgångtill lokalertill tillträdefårkontrollorganenskilt rätt-
handlingar 26 §

meddelafårbestämmermyndighet regeringeneller denregeringen—
EG-förordningarnafrågaiföreskrifter tillsyn även omm.m.om

verksamhet 29 §kontrollorgansenskiltavgifter församt aom
straffbeläggs.EG-förordningamaregler iöverträdelser av-

ska till-förslagetsåledes enligtlivsmedelslagenomfattningdenI som
lagarnabortfaller tillämpningenlämpas på förordningama omav

livsmedelslagenkommeroch fisket.jordbruksprodukter Dessutomom
uttryckligenhittillsförordningar inteantaltillämplig påbli ettatt som

förordningamanämnda lagarna,omfattats denågon t.ex. nyaomav
2232/96,258/97,livsmedelsingredienser nrlivsmedel och aromer

93 Ändringar lagar.livsmedelslagen m.fl.iProp 1997/98:48,
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högsta tillåtna halt för vissa främmande i livsmedel 315/93 ochämnen
gränsvärden för högsta tillåtna restrnängder veterinärmedicinskaom av

läkemedel livsmedeli animalisktav ursprung.
Kommitténs överväganden i dessa avseenden dels principer för-

kontrollens dels förslagorganisation, inom olika områden redovisas i-
det följ ande.

6.4.2 Principer för ansvarsfördelningen

Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket har i särskild utredningen
behandlat gränsdragningsfrågor avseende bl.a. fjäderfä, ochvinägg,
sprit och ekologisk produktion. Enligt verkens till1996-02-09rapport
regeringen bör huvudprincipen i ansvarsfördelningen på central nivå
följas, dvs. Jordbruksverket bör for frågor primärpro-rörsvara som
duktionen och Livsmedelsverket för frågor livsmedel enligtrörsom
bestämmelserna livsmedelslagen.i

Genom de föreslagna ändringarna i livsmedelslagen och jordbruks-
och fiskelagama hur och befogenheter fördelaspreciseras ansvar
mellan de centrala myndigheterna.

uppdragetI ingick inte komma med förslag till fördelningenatt av
Äventillsynsansvar mellan central och lokal myndighet. frågadenna

berördes dock översiktligt har därefter överläm-i Fråganrapporterna.
till denna utredning.nats

Nedan behandlas dels ansvarsfördelningen mellan tillsynsmyndig-
heterna centralt lokalt, dels möjligheterna oberoendeutnyttjaatt organ-
för preciserade kontrollåtgärder.

Vad först gäller frågan hur de direkta tillsynsuppgiftema börom
fördelas mellan och lokalcentral nivå kan konstateras att ansvars-
fördelningen i den svenska livsmedelslagstiftningen sedan länge bygger
på kommunerna för tillsynen de flesta drygt 99 %att svarar av av- -
tillsynsobjekten enligt livsmedelslagen och livsmedelsförordningen.
Livsmedelsverket tillsynen harhar de anläggningarnaöver större som
komplicerad verksamhet och säljer produkter på bredare mark-sina en
nad den lokala. det följande diskuteras det finns anledningIän attom
välja ordning för tillsynen de produktgmpper och särskildaen annan av
märkningar regleras jordbruksförordningaf för-i EGs samtsom
ordningama ekologisk produktion och skydd för beteckningar.om om

Livsmedelsförordningen förordningenrespektive förord-EGsom
ningar har fördelat tillsynsansvaret enligt olika Livsmedelsprinciper.
förordningen 38 och 46 har pekat vilken myndighet harut som ansvar
för tillsyn vid anläggning: Livsmedelsverket slakterier,viss vidtypen av
äggpackerier den kommunala nämnden vid anläggningar.övriga Detetc.,
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Livsmedelsverket ochflytta mellanfinns möjlighet överatt ansvar
frånförordningarkommunen. Förordningen EGs 26 § är avstegettom a

Livsmedelsverket har för all tillsynmeddenna princip i och att ansvar
regler, vilken anläggningförordningarnasefterlevnadenöver oavsettav

det gäller.
involverade dennasåledes hittills varit ikommunala nämnder harInga

Huvud-motstånd från Kommunförbundet.grundkontroll, bl.a. på av
ålagdaönskade blikommunerna inteskälet för detta motstånd attvar

arbetsuppgifter inte lämnade någotdetaljstyrdaytterligare utrymmesom
medfördeoch hellerkommunala planet inteför på detprioriteringar

ekonomisk kompensation.möjlighet tillnågon
livsme-livsmedelslagen innebärföreslagna ändringarna iDe att

förordningaroch lagen EGsfå bredare tillämpningdelslagen ska omen
också livs-Därmed kommergälla.motsvarande mån upphörai att

börjabeträffande tillsynenansvarsfördelningmedelsförordningens att
livsmedelsför-sker ijusteringarEG-förordningar ingagälla dessa om-

tillämpningsområde.utvidgadeanledning dettaordningen med av
m.fl.livsmedelslagenändringar ihar propositioneniRegeringen om

föruppgifter tillkommerdelagar bedömningengjort att som
utsträckningmycket liten i någondel bara ikommunernas om ens

tillsynsarbete.kommunernaspåverka omfattningenkommer att av
livsmedelsför-enligttillsynsansvarfall har fördelningenI vissa av

förordningen EGsenligtsammanfallit medordningen ansvaret om
vidhaft tillsynsansvarLivsmedelsverketfallet dåförordningar. Detta är

betydelse. DettahaftEG-förordningamaanläggningar därvissa stor
ochinom vin-tillverlcningsanläggningaräggpackerier,gäller vidt.ex.

fördelning-fall innebärfjäderfäslakterier. andraIspritområdet och vid
ochhygienfrågorförnämnden harkommunaladen t.ex.att ansvaren

kontrollförbl.a.Livsmedelsverketochlokalgodkärmanden att svarar
mejerier ivid småskaligafalletefterlevs.förordningarna Detta ärattav

anläggningarvidför mjölk eller vissafetthalterreglernafråga omom
Därtillvegetabiliska oljor.baserade påbredbara fetterproducerarsom

detaljhandeln,led,förordningama iförkommer t.ex.att ansvaret senare
alla förordningar.frågaLivsmedelsverket itillkommer om

fortsättningsvisanledningdet finnsifrågasättas sär-kanDet attom
EG-förord-återfinnsdessa iberoende påregler,behandla vissa att

EG-direk-utfärdats formstället hade ibestämmelserna iningar. Om av
Livsmedelsverketnationella regelverketdethade de införlivats itiv, av

livsmedelsförordningensenligttillsynmyndighetoch den utövatsom
dem.tillsynhaft uppgifthade i överansvarsfördelning ävenutövaatt

samtidigt blirochdet finnas behovVidare kan att samma varaenav

9‘ 1997/98:48 21.Prop s.
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föremål för åtgärder både med avseende på regler EG-förordningari
och regler utfärdade livsmedelslagen.med stöd då angelägetDet ärav

och myndighet behörig vidta sådana åtgärder. Enligtäratt atten samma
grundläggande tillsynsprinciper bör tillsynen produkt skesom avser en
så tidigt förstamöjligt. innebär den i hand bör koncent-Detta attsom

till den anläggning där tillverkningen sker. alltså möjligtDet är attreras
livsmedelsförordningeni särskilt för dessa anlägg-att ansvaretange

ningar där tillverkning sker ska tillkomma Livsmedelsverket, så som
har skett på vin- och spritområdet och i fråga äggpackerier. Sam-om
tidigt torde det orealistiskt verket tillsyn reglerna iutövar överattvara
detaljhandelsledet landet. myndighetsinsatseri hela Behovetrunt om av

tillminskas dock preciserade kontrolluppgifter kan lämnas överom
enskilda organ.

Sammanfattningsvis kommittén livsmedelsförordningensattanser
för dvs. tillsynsansvaret kopplat tillansvarsfördelning ärsystem att-

fråga tillsynenanläggning bör tillämpas i EG-även övertyp omav -
förordningens regler.

det finnas skälVad därefter utförandet kontrollåtgärder kangäller attav
oberoende för vissaanvända specialiserade kontrollorgan organ- -

karaktär livsmedels-EG-förordningama harkontroller. änen annan
reglerhälsa detsammalagen. Syftet skydda konsumenternas äratt men
märk-då frågamed tydligt ekonomiskt syfte Detöverväger. ärett om

varumärkesliknande beteckningar,ningsbestämmelser, bl.a. avseende
med kvalitetsangivelser:inslag av

kontrollen enligtKvalitetsklassning framträdande iär momentett
finns vidareförordningama fjäderfä. Detaljerade reglerochägg omom

medoch margarin ska klassashur mjölk och bredbara fetter smör
kontroll kvalitet,hänsyn till fetthalt. Reglerna ursprung,om av

omfattande avseende och sprit.märkning särskilt vin Det ärär ettm.m.
förhar föremål någonområde hittills i Sverige inte varitsom

kontrollinsatser.särreglering och har krävt några Detinte störresom
ursprungsbeteckningar, företag kanhar heller kontrolleninte somav

begära få skyddade.att
märkning nötkötttorde däremot reglernaStörre kontrollinsatser om av

regleringträda kraft den juli 1998. Dennakomma kräva, i latt som avses
forkosjukan kan uttrycktill följd debatten galna ett ettses somav om

marknadsmisslyckande, har påverkat värderingarna gränsensom om var
åtagandetill utökat offentligtbör för statliga ingripanden och har lettgå

följdtill EG-lagstiftning.av
har grund i marknadsregleringamaEG-förordningar, sinDessa som

detal-smala, dvs. de reglerarjordbruket, vanligen djupa ochinom är
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jerat relativt begränsat produktområde. förhållandeDetett är ett som
kan tala för specialiserad och centraliserad kontrollorganisation.en

aspekt kontrollenEn på jordbruksförordningama deär attannan av
ofta handlar kvalitetsmärkning, kan bli medel konkur-iettom en som

för de företag tillämpar bestämmelserna, finnsdet andrarensen som om
produktaltemativ. relativt företeelseDetta i den svenska livs-är en ny
medelstillsynen. Den väcker frågan hur långt offentligadet kont-om
rollåtagandet framgårbör som kapitel 5 ska varje kommittéav
förutsättningslöst offentliga åtaganden.:pröva

statliga åtagandeDet kommit till uttryck livsmedelslagstift-isom
ningen har syftat till skydda konsumentema från riskerna medatt
farliga livsmedel, dålig hygien och bristande redlighet livsmedelshan-i
teringen. Den aspekten handlar till del hur produkterstorsenare om

konsumenten, dvs märkning kanpresenteras gentemot om som ge
konsumenten värdefull information innehåll och kvalitet.om

Frågor kvalitet, grundläggande säkerhets- och redlighets-utöverom
krav, behöver i marknadsekonomi föranleda statligainte ingripan-en
den bör i fungerande marknad kunna ledhanteras iutan etten som
normala köpar/säljarrelationer. den svenska jordbruksregleringenNär
avvecklades den juli upphörde den livs-1 1991, istatens engagemang
medelskontroll, hade skötts förSvenska kontrollanstaltensom av

KMÄ,mejeriprodukter och och blev förhelt angelägenhetägg en
branschen. Likaså upphörde åtagande kvalitetskontrollenistatens av
matpotatis SMAK och fiskkonserver.

märkningen och kontrollsystemet fungerarNär konkurrens-ettsom
medel på marknaden, kan offentliga tillsynsåtagandetdet ifrågasättas.

gäller första hand frivillig märkning och kontroll, bör skötasDet i som
enskilda kan undantag för det falletFrån den principen görasav organ.
lagstiftningen förutsätts frivillig kontroll tillkomma omvandlaatt att en

obligatorisk. utvecklingen förutses beträffande ursprungsmärk-Den
allmänhetningen nötkött. Myndighetsutövningen förbe-måste iav

hållas myndigheter, medan enskilda uppfyller föreskrivnaorgan som
krav kan sköta provtagning, analys, klassificering enligt måttkriterier,
dokumentkontroll, kontroll märkning och liknande åtgärder,av som
syftar till fram underlag för myndigheternas bedömningatt ta av om
bestämmelserna efterlevs. Förutsättningen lagstiftningen detär göratt
möjligt precisera det oberoende uppgifter tydligt,att avgrän-organets
sade från myndighetsutövning. Tillsynsmyndighetemas uppgifter kan
därvid begränsas till kontrollens inriktning och ambitionsnivåatt ange
och till myndighetsutövning beslut åtgärder, det underlagnärom som-

95Enligt kan överlämnastill enskild. ska med stödRF l 1:6 forvaltningsuppgift skeDet av
lag, uppgiften innefattar myndighetsutövning.om
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bestämmelserna följsinteoberoende visarredovisas attett organav -
information.till rådgivning ochsamt

åtagandet förstadet offentliga ikommitténSammanfattningsvis attanser
Uppgiften frammyndighetsutövning.tillhand bör begränsas att ta

efterlevsbestämmelsernamyndighetens bedömningunderlag för av om
oberoendetill specialiseradefall överlämnaskan i många organ, som

märkning, kva-dokumentkontroll,avseendeutför preciserade åtgärder
önskvärtkommitténs meningenligtlitetsklassificering Det attäretc.

tillsynsmyndigheten kanfall anlitas, såsådanaoberoende i attorgan
ochrådgivningmyndighetsutövning,huvuduppgiftersig åt sinaägna -

information.
bör såsådana kontrollorgangodkännandeellerackrediteringFör av

för anmälangällerregler tillämpas,allmännalångt möjligt de avsom
Jordbruks-mellanansvarsfördelningenFrågankontrollorgan i EG. om

fram-ekologisktavseendeoch SWEDACLivsmedelsverketverket,
särskild ordning.föremål för utredning iställda produkter är

kontrollforrnerkommittén vilkadiskuterar ärdet följandeI som
EG-förordningarberörsområdenlämpliga inom omsom av

märkningsreglerochhandelsnormer m.m.

ansvarsfördelningenFörslag6.4.3 om

Ägg

återfinns ihönsäggAktuella EG-regler om

handelsnormer för1907/90 vissa äggEEGförordningrådets omnr-
och

tillämpningsföre-1274/90EEGförordningkommissionens omnr-
handelsnormer1907/90 vissaEEGskrifter för förordning omnr

för ägg.

den januarividkommande kraft 1iför svensktträddeFörordningarna
EU-länderandrahandel medförmed betydelsefunktioner1998. Vissa

medlemskapsdatum.frånredanhar dock tillämpats
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produktions-primärproduktionenförordningamaregler i rörVissa
huvuddelenansvarsområde,Jordbruksverketsdvssystem, reg-avmen

tillämpningsområde. DessaLivsmedelslagenshänföra tilllerna är att
bl.a.rör

definitioner-
saluförafåförvillkor äggatt-

ochoch Cklasserna A, Bkvalitetsklasseriklassificering äggav-
viktklasser

utform-märkningenskrav påmärkningsvarianter,ochstämplings--
ning

utehönsburhöns,såsomproduktionssystemmärkningfrivillig av-
produk-märkningsuppgifter såsomanvända vissatillstånd omatt-

ellerkvalitetsklass Ationssystem, ursprung
registerhållning-

utrustningteknisklokaler ochkrav på-
kontrollorganansvarigt-

kontrolleras,skaantalstickprovsvis, äggkontrollförfarande som—
import.vidochunderförsäljningsled transportalla samt

enhetligt".kontrollfcirfarandet måsteuttryckligenDet att varasägs
ideska utövasföljsförordningamaKontrollen somorganatt avav

sådanaändamål. listaEnför detta övermedlemsstatrespektive utsetts
Dekommissionen.ochmedlemsstaterövrigatillställasskaorgan

kontrollerasskaförordningdennaomfattasprodukter genomavsom
Förunderförsäljningsled transporten.allastickprovskontroller i samt

stick-sådankontrollland skatredjefrånimporteras genomägg som
kontrollEftertullklarering.förtidpunktenvidskeprovskontroll även
förseddbanderollfästa ärförpackningenpåkontrollantenska somen

påvärpdaguppgifter. Ommed vissastämpelofficiell angesmed en
gångske minstkontrollskagodkännandesärskiltenligt enettäggen

månad.varannan
påhygieniska kravenoch deutrustningochlokalerkrav pågällerVad

Bestämmel-tidigare.gällt redanreglerdessa deäggen motsvarar som
mycketdockregisterhållning avsevärtoch ärmärkningbl.a.serna om

detaljerade.mer
varitlivsmedelslagenenligttidigaresedanLivsmedelsverket har

ochmiljö-lokaladedock varithartillsynsmyndighet. Detcentral
till-direktahaft dethand harförstaihälsoskyddsnämndema som

inbegripitUppgiften harefterlevts.harreglernaför attsynsansvaret
fastställandepackeriverksamhet,förlivsmedelslokalergodkännande av

inspektion. Föroch provtag-provtagningegenkontrollprogram samtav
deuppfyllersorterade partier äggundersökningochning ornav
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kvalitetskrav följer bestämmelserna har kommunerna i visssom av
utsträckning sig särskilda äggkontrollanteranvänt anställdaav av
laboratorieföretaget SGS. För specialkunskaperutan ären person en
kvalitetskontroll svår genomföra och det krävs viss föratt träningen
upprätthålla färdigheten objektivt bedöma äggkvaliteten. Underatt
1997 hade kommuner23 avtal med SGS, genomförde kontrollersom

förpackade på 31 packerier. Underägg år anlitade Livs-av samma
medelsverket företaget SGS för undersökning 10 packerierav som
Livsmedelsverket med stöd exportförordningen har tillsynsansvarav
för. Med beaktande det i Sverige finns 140 äggpackerierattav ca
denna uppgift preliminär och bygger deär ansökningar som
inkommit till Livsmedelsverket för tillstånd bedriva packeriverk-att
samhet enligt de handelsnonnema detta ungefärmotsvararnya en
tredjedel tillsynsobjekten. dennaI kontroll ingår i regel störreav
packerier har betydande andel marknaden. försiktigEnsom en av upp-
skattning minst två tredjedelar deär säljs via handels-att äggav som
ledet kommer från anläggningar där kommunen eller Livsmedelsverket
har anlitat förSGS stickprovsmässig kvalitetsbedömning Iäggen.en av
övriga handelsled utför tillsynsmyndighetema de kontroller som
behöver göras.

Handelsnormerna innefattar vissa delar berör producentledet. Isom
de delar inte berör producentledet Livsmedelsverkettillsynutövarsom
och kontroll efterlevnaden. Som framgår föregåendeöverannan av
avsnitt har regeringen föreslagit ändringar i livsmedelslagen inne-som
bär endast denna lag ska tillämpas tillsyns-, sanktions- och avgifts-att
bestämmelser m.m. och lageninte förordningarEG:s jord-om om
bruksprodukter.

Vid gränsdragningen mellan de centrala myndigheterna faller ansvaret
för producentledet Jordbruksverket.på frivilligaDe varianterna av
märkningen förordningamai förutsätter granskning och kontrolläven ute
hos berörda äggproducenter, bedömning produktionssystem ocht.ex. av
bursystem och producenten märker med värpdag. Jord-äggenom
bruksverket har delvis erfarenhet vissa dessa regler eftersom de ärav av
kopplade till regler för djurhållning, och på lokal nivå fullgör kommunala
nämnder tillsyn enligt djurskyddslagen. kontrollFörutom producenav

anläggningar ska den utför denna kontrolldel också hållatemas som
aktuellt register producentema och genomföra kontrolleröver regis-av
terhållningen hos producentema.

Förordningama innehåller i princip alla regler specifikt behand-som
lar finnsDet dock kommissionsbeslutägg. 94/371/EEGett separat

reglerar bl.a. försäljningsperiodens längd för hönsägg reglersamtsom
berör för kontroll restsubstanser i äggproduktionensom program av
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reglernationellagenerellagäller96/23/EEG.dir Därutöver även om
personalhygien.lokalgodkännande ocht.ex.

företagenkräverförordningarnaenligtKvalitetskontrollen att som
till-offentligaegenkontroll. Denutbyggdharsjälvahanterar ägg en

kompetenshaled, måsteoch attpackerierproducenter, senaresynen av
uppgifter ifördaobligatorisktoch revisionprovtagning avgenom

nödvändigttordedel. attDetkontrollera dennakunnaregister vara
anlitandefrånErfarenhetendel.genomför dennapersonalspecialiserad

påtyderkvalitetsbedömning attäggförlaboratorium avexterntav
tillsynsmyndighetenskompletterarochvälfungerarhardeldenna

harProblemetkontroller.övrigaeller kommunensLivsmedelsverkets
Ettkommunerna.grad utnyttjatsringabara itjänstdennavarit avatt

2000-10000mellanvilken varierarpå tjänstenprisettill dettaskäl är
Kost-ligger.packerietlandetiberoende påkronor/kontrollbesök var

tillsynsavgiftnuvarandetäcks intekontrolldennafor somnaderna av
kost-andel iResekostnadernaskronor.l 750packerierflestaför de är
flerahållaskanochhögspecialistkontrollför ärnaden nere om

myndig-dag. Närkanpackerier görasnärbelägnapåkontroller enper
samordningsvinster görafinns attplanetlokalapå detutför tillsynenhet

provtagningprovtagning;inbegriperkontrolloffentlig avvid som
uppgifterrevisionproducenter,hoshönsbesättningarsalmonella i av

kont-ochgenomlysningförpackare,ochproducenterförasska avsom
producenterrestsubstanskontroll. Vissaochförpackaderoll äggav

äggpackeri.driver även eget

fördel-forprinciperlivsmedelsförordningensbörSammanfattningsvis
dedvsäggförordningen,påtillämpaskunnatillsynsansvarning av

ochäggförordningenstillsyn övernämndernakommunala utövar
Tillsynsans-anläggningar.olikaregler vidlivsmedelslagens typer av

från Livsme-överförassiktpåkanäggpackerierfrågaivaret om
till kommunerna.delsverket

berördadeoberoendeärbehovfinnsDet att utse avsomorganav
bestäm-EnligtEN/450l1.kraven iuppfyllerochproducentema som

godkännasska dessa1998majden lkraft fr.o.m.melserna i organ
medlemsstaten.imyndigheternade behörigaövervakasoch av
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2. Fjäderfákött

Aktuella EG-regler handelsnormer för fjäderfä återfinns iom

rådets förordning EEG 1906/90 vissa handelsnormer förnr om-
fjäderfákött och
kommissionens förordning 1538/91 tillämpningsföreskrifternr om-
för förordning EEG 1906/90 för fjäderfäkött.nr

Dessutom innehåller direktiv 92/116/EEG,EGs införlivatssom genom
Livsmedelsverkets kungörelse SLV FS 1994:11 med föreskrifter och
allmänna råd slakt fjäderfä, hygienregler för fjäderfäkött.om m m av
Vissa regler i förordningama primärproduktionen, dvs Jordbruks-rör
verkets ansvarsområde, huvuddelen reglerna hänföra tillär attmen av
livsmedelslagens tillämpningsområde. bl.a.Dessa rör

klassificering slaktlcroppar och styckningsdetaljer, kvalitets-av-
bedömning
klassificering viktkategori,efter regler för viktangivelser på-
konsumentförpackningar
uppgifter handelsdokumentpå-
beteckningar under vilka försäljning får ske—
villkor uppfylla vad gäller märkning och presentationatt-

för och kontroll vattenupptagninggränser av—
behörigt kontrollorgan-
kontrollförfarande alla handelsled under kontrollsamt transport; av-
konsumentförpackningar inkl provtagningsregler och tolerans-
gränser
frivillig märkning produktionssystemav-
krav på för kontroll produktionssystemorgan av-
regler vid import.-

Enligt grundförordningen ska medlemsstat myndig-varje behörigautse
heter ska för kontroll förordningens efterlevsreglerattsom ansvara av
artikel 8. myndigheter ska bl.a. företa stickprovskontroll allaDessa i
handelsled och under fråga vid ticpunkten föri importtransport samt om
tullklarering.

Livsmedelsverket kungörelse slakt innehåller god-bl.a. reglerom om
kännande lokaler, besiktning, hygien hantering, lokaler ochpersonal,av
tillsyn.
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produ-förJordbruksverketförordningamadeldenI rör ansvararsom
EG:s1994:1715förordningen§stöd 26Med omcentledet. aav

hittillsLivsmedelsverket utövatharjordbruksprodukterförordningar om
demåndeniförordningama,efterlevnadenkontrollochtillsyn över av

bestämmel-följeransvarsområdedetregler inominnehåller avsom
livsme-iändringarförslagRegeringenslivsmedelslagen.i omserna

tillämpas.skalagdennaendastinnebärm.fl. lagar attdelslagen
förordning-efterlevnadentillsynsansvar överLivsmedelsverkets av

produ-efterledallasträckt sigformellt översåledeshittillsharama
enligtverketdäranläggningarvid deendastidagcentledet utövasmen

reglertillsyn överlivsmedelsförordningen utövar somoch 4638
kungörelseverketsdvs.livsmedelslagen omstödmedutfärdats av

tillsynsansvaret.kommunenharanläggningarövrigafjäderfä. Islakt av
fjäderfäslaktkungörelseLivsmedelsverketsgäller avdet omNär

stycknings-storskaligaslakterier,tillsynLivsmedelsverket överutövar
ärstyckningsanläggningarsmåskaliga somVissaochanläggningar

slakteri.medintegrerade
storska-hälften ärfjäderfäslakterier,landet 26finns iTotalt varav

Detveterinär.tillsynkrävsdessaVidsmåskaliga.hälften avochliga
ävenfjäderfäköttförstyckningsanläggningstorskaligendastfinns en

styckningsanläggningarsmåskaligaantaltillsyn ettveterinär samtdär
slakterimedintegreradedockvissakompetens;veterinärpåkravinget

lokaliseradeanläggningar ärSamtligafinns.kompetensveterinärdär
söderut.ochMälardalenSverigesödratill

välreglerslaktkungörelsens ärochförordningamasTillsynen över
tillsyn.Livsmedelsverket utövardäranläggningardevidintegrerad

kontroll-Huvuddelendenna.förbasenegenkontroll avutgörFöretagets
stycknings-ochslakt-iliggerreglerförordningensavseendebehovet

ledet.
finnsproduktionssystemmedmärkning enfrivilligkontrollFör av

förut-undermedlemsstaten,använda utsesmöjlighet avatt somorgan
oberoende gent-dessa ärförgarantiernödvändiga att organsättning att

Enligt1906/90.5.6 iartikeluppfyllaskanproducenternaemot
deuppfyllasådanaska12artikeltillämpningsförordningen organ

god-skaOrganenstandard 45011.europeiskfastställs ikriterier som
inteHittills harmyndigheten.behörigadenkontrollerasochkännas av

anlitandeförtsdiskussionnågon organ.avom

fördel-förprinciperlivsmedelsförordningensbörSammanfattningsvis
till-olikadvsförordningen,påtillämpaskunnatillsynsansvarning av

olikavidförordningen typerenligttillsynförsynsmyndigheter ansvarar
tillsyndärmed utövakommer attLivsmedelsverketanläggningar.av

livsmedelslagenochförordningenireglernaefterlevnadenöver av



134 Organisation SOU 1998:61

vid slakterier och styckningsanläggningarstörre och kommunerna i
övrigt.
Behov för vissa uppgifter bedömeratt utse kommittén förav organ
närvarande föreligga.inte

3. Mjölk

Aktuella regler finns rådetsi förordning EG 2597/97. Dennanr
innehåller regler bl.a. tillåtna beteckningar på mjölk ochom om
fetthalter lättmjölk högst fett0,5 % m. Förordningen gäller allaim
handelsled.

Huvuddelen kontrollen förordningens regler bör iägaav av rum
samband med mjölken förpackas vid mejeriema.att Där kontrolleras

regler utfärdatsäven med stöd livsmedelslagen, hygien-t.ex.som av
regler och regler berilming.om

Livsmedelsverket har enligt livsmedelsförordningen tillsyn över ett
åttiotal storskaliga mejerier, de kommunala nämnderna småskaligaöver
mejerier och alla verksamheter saluhåller mjölk i led.som senare

Tidigare gällde liknande regler utfärdade med stöd livsmedels-av
lagen. Ansvaret för kontrollen mjölkförordningens regler kanav
fördelas i enlighet med livsmedelsförordningens principer, dvs fördelas
mellan myndigheterna beroende på vilket slag anläggning det ärav
frågan Livsmedelsverket kommer därmed tillsynutövaatt överom.
förordningens och livsmedelslagens regler vid mejerier ochstörre
kommunen vid övriga verksamheter.

Mjölkförordningen saknar bestämmelser överlämnande till-om av
synsuppgifter till särskilda kontrollen tillåtna beteck-organ, men av
ningar och fetthalter liknar den kontroll på andra områden kansom
utföras oberoendeav organ.

4. Bredbara fetter

Aktuella regler finns kommissionensi förordning EG 2991/94.nr
Förordningen innehåller detaljerade regler för och margarin ismör

olika fetthaltsklasser. Förordningen gäller i alla handelsled. Förord-
ningens regler liknar reglerna i livsmedelsstandard,närmast dvs denen

vilka krav gäller för med viss beteckning. Reg-anger som en vara en
lerna dock betydligt detaljeradeär de nationella regleränmer som
tidigare gällde för produkterna.

Produkter tillverkas idag både vid anläggningar där Livsmedels-
verket har tillsyn inom mejeriområdet och anläggningar för större
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där kommunernaanläggningarochproduktervegetabiliebaserade
tillsyn.utövar

fetterbredbaraförordningenreglerna ikontrollenförAnsvaret omav
dvsprinciperlivsmedelsförordningensmedenlighetfördelas ikan

Livsmedels-innebäranläggning. Detta attslagberoende på avansvar
reglerlivsmedelslagensochförordningenstillsynverket överutövar

anläggningarvissaochmjölkproduktanläggningar större somvid större
kommunernamedan utövarprodukter,vegetabiliebaseradetillverkar

anläggningar.vid övrigatillsyn
isaknasvilkakvalitetsnivåerreglernationellaKontroll omav -

särskildatillöverlämnaskanSverige organ.-
tillämpnings-eradedetaljutfärdatharkommissionenoch ävenRådet

mjölkprodukter.påbeteckningarvissaskydd förförordningar om
livsstödmedbeslutasbeteckningarförbehållnaliknarReglerna avsom

tillsynÄven myndighetden utövarfall bördessaimedelslagen. som
regler,förordningamastillsynför överanläggningvissöver ansvaraen

nämnden.kommunaladennormaltdvs.

spritområdetochVin-

vin,förordningarantalfinns iEG-regler stortGrundläggande ett om
medspritdryckerochlikörvineraromatiserade viner,mousserande vin,

volymprocent.15alkoholhalt överen
innehållerochdetaljeradeochomfattandemycketFörordningama är

bl.a.regler om

vinframställningmetoder för-
sammansättningpåkrav-

tillsatser-
alkoholhalt-
analyser/intyg-

presentationochmärkning-
ursprungsbeteckningar-
kvalitetskontroll-

tillverkningsanläggningartillsyn av-
redlighetskontroll.-

överlämnadeochavgifterreglersaknar avEG-förordningama omom
tillsynsuppgifter till organ.

tillverknings-verksamhetvarjemåste ireglerförordningarnasUtöver
kont-reglersådanarestaurangoch ävendetaljistgrossist,anläggning,
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rolleras har utfärdats med stöd livsmedelslagen, ytterligaret.ex.som av
märknings- och tillsatsbestämmelser och lokalkrav.
Enligt förordningen jordbruksförordningarEG:s har Livsmedels-om
verket hittills tillsyn reglerna i sådana förordningar följs.utövat över att
Enligt förslaget till ändring i livsmedelslagen fl lagar ska enbart livs-m
medelslagens regelverk bli tillämpligt.

I fråga tillsyn regler utfärdade med stöd livsmedelslagenöverom av
har Livsmedelsverket enligt livsmedelsförordningen för tillsynansvar
dels vid tillverkningsanläggningar för bl.a. vin och spritdrycker ett
tiotal, dels den hantering bedrivs Systembolaget AB. Deöver som av
kommunala nämnderna tillsyn övriga verksamheter, dvsutövar över
bl.a. grossister något hundratal; flertalet dei städerna ochstörsta
restauranger.

finnsInom bestämmelser förEU inte andra alkohol-gemensamma
drycker såsom öl, cider och fruktvin. dessa produkterFör gäller de
generella livsmedelsbestämmelsema.

Ansvarsfördelningen kan i livsmedelsförordningen enlighetianges
med nuvarande principer, dvs. tillsynsansvaret fördelas mellan myndig-
heterna beroende vilkenpå anläggning det gäller. Tillsyns-typ av
behovet bedöms vid tillverkningsanläggningar och hosstörstvara
sådana förpackargrossister och märker vin och spritdrycker ochsom
bör i denna del ligga Livsmedelsverket. kommunala nämndernapå De
bör för tillsyn.övrigansvara

Frukt och grönsaker

Inom för organisationen den marknaden förramen av gemensamma
frukt och grönsaker har beslutat antal förordningar medEG ett stort
handelsnormer för frukt och grönsaker. Förordningarna innehåller
främst kvalitetslcriterier produkterna måste uppfylla, frågait.ex.som

klassificering färgklass eller storlek, etc. och ska kont-i A Bom
rolleras i alla handelsled, således vid försäljning till konsument.även
Avsikten med tillämpningen hålla undermåligaär attnormernaav
kvaliteter borta från marknaden, produktionen ska konsu-att styras av

krav och handelsförbindelser ska underlättas.menternas att
I dessa handelsnormer ingår sådana uppgifter förekommeräven som

i andra uppgiftsammanhang inom livsmedelslagstiftningen, t.ex. om
kan därför intresse diskutera vilketDet iattursprung. vara av

sammanhang dessa uppgifter ska kontrolleras: för kon-inom ramen
trollen kvalitetslcriteriema Jordbruksverkets ansvarsområde ellerav
inom för livsmedelslagens bestämmelser.kontrollenramen av
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Jordbruks-förordningamareglerna ikontrolleraslägedagensI av
Även dennareglergäller typdettaverket; även avursprung m.m.om

Underkvalitetsklassiñceringen.led ibetraktadockuppgifter är att som
kon-hittillsJordbruksverkets regikontrollen iinhämtatshand har att

utvidgasgrossistledet påoch vägproducent- är attpåcentrerats men
förordningamakraven iDärmed tordedetaljhandelsledet.till varaäven

livs-förkontroll inombehovhelhet. Någotsinuppfyllda i ramenav
kommunaladeLivsmedelsverkets eller nämn-imedelslagstiftningen -

medföreligga. överensstämmertorde Dettainte synsättdernas regi -
Danmark. Frågankontroll ifråganhar pådet t.ex.omsom man

dennaställningstaganden iandraföranleda någradärmed intebehöver
utredning.

produktionEkologisk

2092/91EEGförordningrådetsfinns iEG-reglerAktuella omnr
pådäromuppgifterochjordbruksprodukterproduktionekologisk av

detaljeradeinnehållerFörordningenlivsmedel.ochjordbruksprodukter
förvegetabilieområdetpåhittills endastregler

tillsatserochråvarorbl.a. tillåtnaproduktion,-
märkning-

landfrån tredjeimport-
kontrollåtgärder.minimikrav påochkontrollsystem-

eller impor-berederproducerar,ska alla,EG-förordningenEnligt som
produk-ekologisktillhänvisaruppgiftermedförseddaterar somvaror,

skakontroll. Dennaregelbundenförunderkastastion, upp-systemett
kont-utseddasärskiltutförasochminimikravgemenskapensfylla av

kontrollorgan.övervakadegodkändaoch/ellerrollmyndigheter av
produktionAlla stadier45011.kraven i ENuppfyllaskaOrganen av
påpekassärskiltdockbör attkontrolleras. Detmarknadsföring skaoch

lämnasmärkningsuppgiftfrivilligpåbyggerförordningen somatt en
livsmedelslagstiftningen.enligtordinarie kravgår utöver

förordningEG:s1995:551lagenkompletterasFörordningen omav
1995:702förordningenochprodukterframställdaekologiskt omom

produkter.framställdaekologisktförordningEG:s om
ochföreläggandetillträde,tillreglerbl.a.innehåller rättLagen om

docktillsynsuppgiftervissamedgerstraff ochochförbud även att
kontrollorganenskilt ärtillöverlämnasmyndighetsutövande som

ochbeståskalagi dennasärregleringenAvsiktenjuridisk är attperson.
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EG-förordningar livsmedels-inte fallet för andra integreras iärsom --
lagen.

enligt regeringsförordningen för de delarJordbruksverket ansvarar
tillsynprimärproduktionen. Konsumentverkethänför sig till utövarsom

nämndfråga marknadsföring. Livsmedelsverket och kommunali om
följer bestämmelserna itillsyn inom det ansvarsområdeutövar som av

livsmedelslagen.
regeringsförordningen har beslutats iOmfattande förändringar i

livsmedelsområdetinnebär inomdecember 1997. Förordningen numera

myndighetverket utför uppgiften behörigatt som-
tillföreskrifter kompletteringfår meddelaLivsmedelsverketatt som-

EG-förordningen
kontrollorganfår till godkänt enskilttillsyn överlämnasatt ett som-

Livsmedelsverketjuridisk beslutär person av
sådant kontrollorgan.verket tillsynutövar överatt—

regler för ansökanfebruari beslutat bl.a.Livsmedelsverket har i 1998 om
framställda livsmedel ochgodkännande kontrollorgan för ekologisktsom

avgifter för sin tillsyn enligtgodkänt kontrollorgan får taxautatt ta som
fastställs verket.efter förslag kontrollorganet avav

Livs-godkända på uppdragpraktiken innebär dettaI att avorgan
EG-förord-uppfyller kraven iproduktermedelsverket kontrollerar att

anläggningarska ske påekologiska produkter.ningen Detta ävenom
livsmedels-frågahar tillsyn ide kommunala nämnderna över omsom

märkningsföre-lokalgodkännande och allmännalagens regler, t.ex.
dock för kontrollskrifter. kommunala nämndenDen attatt avansvarar

produceradeekologisktdet säljs livsmedelinte mensom uppges vara
kontrollsystemet.omfattasintesom av

anlitande enskilttillsynsuppgifter ochfördelningFrågan avom av
lös-och deningående berörda organisationerhar diskuteratsorgan av

finns sedanförankrad. Bl.a.framgår välning varasom ovan synes
Demeterförbundetkontrolllängre inarbetade för KRAV,väl organ

regler,kontroll enligt organisationemasunder lång tid bedrivitsom
produktionekologiskprimärproduktionen. Förordningeninomäven om

föranleder ställningstagande.något ytterligareinte

särartsskydd.Geografiska ursprungsbeteckningar ochbeteckningar,

2081/92 och 2082/92.Regler finns rådets förordningar EEGi nr
1995:1336nationell lagenFörordningama kompletteras på nivå genom
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jordbruks-påför beteckningarskydd1995:1345och förordningen om
livsmedel,produkter och m.m.

livsmedelslagen.sanktionsmöjligheterinnehållerLagen somsamma
lagdennasärregleringen iAvsiktenför tillsyn.fårAvgifter är atttas ut

inte-EG-förordningarandraför vissafalletska bestå och inte ärsom --
livsmedelslagen.igreras

särskiltfåbeteckningar kanvissainnebär ettörordningamaF att
endastinnebärkommissionen. Dettaansökan tillskydd efter att pro-

säljas.fårkravspeciñkationenregistreradedenuppfyllerdukter som
ellerregionpåinnehålla ortkanBeteckningama namnett.ex. enen

livsmedel.hosspecielleller särart ettange en
skaOrganensärskilda privatakankontrollen utses.För upp-organ

standarden 45011ENfylla kraven i
producenterde använ-ska bäraskontrollenförKostnaderna somav

beteckningama.skyddadeder de
framställningenbarakontroll inteförutsätterEG-förordningarna av

ochLivsmedelsverketBådemärkningen.ocksåprodukterna utan avav
förordning-reglerna itillsynhanämnderna skakommunala över attde

myndig-tilltillsynöverlämnamöjlighetföljs. Lagen att annangerarna
produkterför vissalänsstyrelsernaellerJordbruksverkethet närmast

möjlig-kontrollorgan. Dennaenskilttilllivsmedel ellerinte ettärsom
regeringsförordningen.utnyttj idockhet har inte ats

harochbeteckningargeografiska särartforskyddmedSystemen
skyddatsprodukterhittills 440harTotaltSverige.genomslag ifåttinte

tankeMedSvecia.produktsvenskendakommissionen, envaravav
finnasbedömtshittills intedetprodukter harantaletdet lågapå

fråga tillsynenansvarsfördelning ianledning överväga omatt annan
överlämna enskilttilluppgiftervissaeller att organ.

Fisk

för-rådetsifinnaområde stårfisketskontrollen påför attGrunden
denförkontrollsysteminförande2847/93EEG ettordning avomnr

utföraskontrollskadennaEnligtfiskeripolitiken. somgemensamma
storlekssortering. Ettkvalitetfiskensbedömninginnefattar samtbl.a. av

kvalitetsstandarder.detaljerademedutfärdatsharförordningarantal
Fiskeri-mellangränsdragningengjortsutredningEnligt den omsom

dessafaller tvåansvarsområdenLivsmedelsverketsochverkets av
ansvarsområde. DeLivsmedelsverkets är:inom

förhandelsnormer2136/89EEGförordning gemensammaomnr-
ochsardiner,konserverade
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förhandelsnormerförordning 1536/92EEG gemensammaomnr-
konserverad tonfisk och bonitto.

märkningsregler. Lik-ochinnehåller bl.a. definitionerFörordningama
livsmedelslagen och hörstödlandet mednande regler utfärdas inom av

i livs-Enligt de ändringarlivsmedelskontrollen.hemma den normalai
förord-dessaska kontrollenm.fl. initieratsmedelslagen lagar avsom

regelverk.livsmedelslagensenligtningar ske
förordningamaomfattasprodukternärvarande tillverkasFör avsom

enligtLivsmedelsverketi Sverige.endast vid anläggning utövaren
anläggning.vid denna Dennalivsmedelsförordningen tillsynreglerna i

bestå.ansvarsfördelning bör
produkter.konserveradeförordningamanämndaDe två rörovan

finns hygienbestäm-fiskvarorhanteringproduktion och övrigFör av
beslutatskungörelseEG-direktiv igrundar påmeler sig avsomensom

genomgåfiskvarorkungörelse skadennaLivsmedelsverket. Enligt en
saluhållande.före förstalandning ellerundersökning vidorganoleptisk

fiskvaromauppfylltdockkontroll skaorganoleptiskpåKravet anses om
utföras enligtskalandningskontrolldengenomgåttanmärkningutan som

fiskeri- ochförorganisationendenrådets förordningar gemensammaom
handelsnonner.ochvattenbruksprodukter gemensammaom

fiske-nationellafisk frånlandningvidLandningskontroll sker av
land-land.från tredje DennaEU-land ellerfrånfartyg, från fiskefartyg

ochFiskeriverketbeslutatsföreskrifteriningskontroll regleras avsom
ansvarsfördelningenmedproblemNågrautförs Fiskeriverkets regi.i

har aktualiserats.inte

nötköttUrsprungsmärkning10. av

syftarnötköttmärkning820/97EGRådets förordning m.m.avomnr
saluföringenochproduktionenförvillkorenitill förbättra insynenatt

förmarknadenbalansen pådärigenom "återupprättanötkött ochav
försäljningtillämplig påFörordningennötköttsprodukter.nötkött och är

konsument.nötkött tillav
be-innehållerAvdelningavdelningar. Iindelad iFörordningen är

djurhåll-inötkreaturregistreringochidentifieringstämmelser avom
märkningbehandlar nöt-Avdelningningen/primärproduktionen. av

ansvarsområde.Livsmedelsverketsdvs.nötköttsprodukter,kött och
tillämpningsföre-medförordningarutfärdatharKommissionen

för-Enligt Kommissionensoch sanktioner.kontrollerskrifter bl.a.om
medenlighetmärkts iharfår nötkött2406/97ordning EG somnr
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tillämpasordningen börjartills den utansaluförastidigare system nya
märkningen.tidigareändring denav

före-nötköttkontrollochmärkningfrivilligförDet system somav
dennaFrånden juli 1998.fr.o.m. 1tillämpasskaförordningenskrivs i

efterlevs.märkningsbestämmelsemakontroll sketidpunkt ska attav
1999,utgångengällerkontrollsystemetochMärknings- t.o.m. av

tid.under dennainföra dettvingadeintemedlemsstaterna attärmen
förobligatoriskareglerförordningensdockMedlemsländema kan göra

juli 1998.fr.o.m. den 1landetdetproducerat inomkött är egnasom
fri-väljerden juli 1998fr.o.m. 1marknaden attaktörerna påOm

förordningenmärlcningsuppgifterdenanvända sigvilligt typ somavav
medlemsstatenregler följas,förordningensockså ävenmåste omavser

obligatoriska.reglernabesluthar fattatinte göraattom
förordningenenligtuppgift köttetsmedMärkning av-ursprungom

Dessför-januari 2000.denfr.o.m. lhela EUobligatorisk inomblises
förslag lämnasochutvärderasreglerförordningens ett nyttskainnan av

enlighetnotifieras iskareglertill slutligaförslagDettakommissionen.
förpliktelser.internationellamed

1997augustidenfr.o.m. lLivsmedelsverketharRegeringen attutsett
kontroll-ochmärknings-godkännandemyndighet förbehörig avvara

system.
känne-mednötkött vissakonsumentforpackatmärkavillDen som

förstproduktionsförhållanden, måsteellerexempelvistecken, ursprung
EnLivsmedelsverket.godkännasskaspecifikationlämna in avsomen

ellerbutikskedjalämnas inkanspecifikationsådan t.ex. enavenav
nötköttsbranschen. Iaktörer isamverkandedvs.organisation, gruppen

skaspecifikationen anges

etikettenfinnas påskauppgifter som-
uppgifterdessa ärförvidtasska garantera attåtgärder attsom—

svensktverkligensvenskt kött ärkorrekta, attt.ex.
försälj-ochproduktions-allatillämpas iskakontrollsystem som—
obero-utförasskakontrollerde ettinbegripetningsled, däri avsom

ende organ
medlemvidtakommerorganisation motattsanktioner enensom-

specifikationen.följerintesom

ochEU-länderfrån andrakommernötköttförgällerreglerSamma som
godkändspecifikationfåskaaktör/organisationdvsmärks här, somen

Livs-förutsätterspåras. Detkan attköttetskan attgarantera ursprung
specifikation,denerkäntochinformationfåttmedelsverket har somom

konsumentförpack-fårvillkorlandet. Påandradetgodkänts sammaav
Specifika-säljas här:land,märkts inötkött, annatmed ettningar som
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tionen ska godkänd utförsellandeti och Livsmedelsverket ska ivara
förväg ha fått tillräcklig information betryggande märknings-att ettom
förfarande har använts.

Vad gäller kontrollens huvudregeln förord-enligtorganisation är
ningen, kontrollåtgärdema ska utföras oberoendeatt ettav organ som
sökanden har och godkänt Livsmedelsverket. Ettärutsett som av
sådant ska den december uppfylla31 1999 de kriteriersenastorgan

i den europeiska EN/45011. organisationsalter-Detsom anges normen
nativ förordningenanvisas i regeringen beslutar detär att attsom
oberoende kontroller behörig myndighets kont-ersättsorganets av en
roller.

Kostnaden för de kontroller föreskrivs förordningeni ska bärassom
den aktör/organisation använder märkningssystemet.av som

Sverige märks huvuddelenI allt nötkött i butikerna. Till skillnadav
från vad gäller många andra länder behöver därför hai kontrollensom
sin tyngdpunkt butiksledet. Underlag föri märkningen hämtas i den
dokumentation lämnas tidigare led styckningsanläggningari ochsom
slakterier.

Kommittén förordar kontrollen enligt förordningensorganiserasatt
huvudaltemativ:

Märkning tills vidare frivillig och beroendenötkött initiativärav av
från branschens frivillig dockaktörer/organisationer. Vid märkning ska
dessa enligt förordningen utforma specifikationer avseende märknings-

förordningen ocksåuppgifter och kontrollåtgärder. Visserligen öppnar
utformamöjlighet för behörig myndighet Livsmedelsverket atten

specifikationer, de får obligatoriska använda. kaninte Detattmen vara
därför efterfrågan på kontroll marknadenssägas att genereras av
aktörer/organisationer. fördel fungerarhar märkningenDessa attav

föreskrifternaskonkurrensmedel på marknaden och bör inomettsom -
vilka kostnader ska läggas kontrollen enligtpåavgöraram som ner-

förordningen. kontrollenförhållanden talar för den direktaDessa att
enligt de specifikationer har utformats aktörer/organisationersom av -
för offentligtgodkännande Livsmedelsverket inte betraktas ettav som-
åtagande. grundtanke förordningen så långt möjligt begränsaEn i är att
myndighetsinsatsema. för kontroll-Huvudansvaret märknings- och

läggs på marknadens aktörer/organisationer.systemet
specificerade förekommer fleraDetaljerat kontrollåtgärder inom

områden karaktäristiska för jordbruks-och kan EGssägas vara
förordningar, flera fall genomföri möjliggör enskildaattsom organ
föreskrivna kontroller. nackdelar medUtredningen inga attser prov-

syftar tilltagning, analys dokumentkontroll och liknande åtgärder som
fram underlag för bedöma bestämmelserna efterlevs skötsatt ta att om

enskilda förutsatt de oberoende och uppfyller före-ärattav organ,
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special-fördelar medfinnskvalitetskrav EN/45011. Detskrivna att
utanförkontrollåtgärderför sådanakan byggasiserad kunskap upp

verksamhet pådärmed kan koncentrera sintillsynsmyndigheterna, som
det perspektivetoch information.rådgivning I ärmyndighetsutövning,

nötköttursprungsmärkningkontrollenönskvärtdet att avav
underlättas.oberoendeutvecklingenså,organiseras att organav

betecknaskankontrollsystemförordningensHuvudaltemativet i
intevillkor, den begränsarmarknadensorganisation "på mensom en

andrakontrollera märkning iförtillsynsmyndighetemas attansvar
aktörer/organisa-marknadensFörordningen förutsätteravseenden. att

specifika-följermedlem intesanktioner varjevidtartioner mot som
kanVid behovursprungsmärkning.för kontroll äventionema av

åtgärder vid överträdelser.beslutatillsynsmymdigheten om
med förordningenskött, märktförekommaemellertid ocksåkanDet

godkänts.harspecifikation intemärkningsuppgifter, någonatttrots
branschorga-medlemmar ideandra företagSanktioner äränmot som

gällerdetnomiala tillsynen,uppgift för den närnisationer är somen
har detLivsmedelsverket iuppgift.kommunalbutikerna är avseen-en

anlägg-ochslakterierdirekt tillsynfortsättningen störredet i överäven
fullgör sinagodkändafördessutomningar och att upp-organansvar

gifter.
förordningenstycket i24 § 3beslutade 1998iRegeringen attmars

ska hajordbruksprodukterförordningar1994:1715 EG:s omom
lydelse:följande

rådetsiavdelningenligtde uppgifterLivsmedelsverket skall utföra som
eller, enligtmyndighetbehörigankommerEG 820/97förordning ennr
vid anlägg-Livsmedelsverket skallmedlemsstat.förordningen,artikel i17 en

uppgifterdetillsyn utföraverkets direktastår under ävenningar somsom
artikel 14 iikontrollorganoberoendesådantpåankommer ett avsessom

förordning.nämnda
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finansieringTillsynens7

föreslårKommitténbrister. atthar mångaavgiftssystemetnuvarandeDet
tillsynkommunalunderanläggningarföravgifternabestämmauppgiften att

fårkommunernaUtgångspunkten bör atttill kommunerna.decentraliseras vara
såtillsyn,ochför prövning attkostnadertäckaföravgifter attutta

livsmedelshanteringensinriktningochomfattningdenfårverksamheten som
skapaböravgifternamed attsyfteandraEttredlighet kräver.risker och vara

befogenhet börMotsvarandereglerna.efterlevnadför bättre gesincitament av
tillsyn.direktaavseende verketsLivsmedelsverket

förslag:29 §Livsmedelslagen a - meddelafårbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen som
kost-kontrollorgansenskiltochmyndighetsföravgifter ettföreskrifter enom

stödmedmeddelatsföreskrifterenligtenligt lagen,tillsyn avnader för som
Sådanalagen.kompletterasEG-förordningarde av-eller enligtlagen avsom

fore-lagen,enligtprövningkostnader förmyndighetsocksåfårgifter avse en
förordningmna.ellerskrifterna

gällerdetavgiftersådana närföreskriftermeddelafårKommunfullmäktige om
verksamhet.myndighetskommunalen avgift1989:1110förordningenibehöverrevideringar göras omYtterligare

livsmedelstillsyn.för

tillämpningenmedsambanduppgifter ivissa avfrånutgårKommittén att
skattefinansierade.kommerfortsättningen attilivsmedelslagen även vara

avgiftsfinansieraskantillsynför denavgiftsuttagetberäknarKommittén att som
medökabehöver närmaretillsynstimmar000för 400kostnadstäckningvid full

kommunernaspåbelastningenminskarAvgiftsintäkternakronor.miljoner140
ochtillämpaskan attñnansieringsprincipenden s.k.innebärdetbudget; att

belopp.motsvarandemedminskaskanstatsbidragsramen
miljoner14caavgiftsintäktersina%överför 15Kommunerna avnu

myndighetsuppgifter.centralafinansieraLivsmedelsverket för atttillkronor
åtagandenstatligabetraktasmeningkommitténsenligtuppgifter bör somDessa

anslags-huvudsakiliksomStickprovskontroller böranslagsñnansieras.och nu
finansieras.
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1 Bakgrund

Under 1980-talet gällde den s.k. kontrollkungörelsen miljö-som gav
och hälsoskyddsnämndema avgifter för provtagning ochrätt att ta ut
undersökning, till högsta tillåten årskostnad anläggning.upp en per
Andra uppgifter kommun utförde inom livsmedelstillsynensom en -

godkännande livsmedelslokal och inspektioner livsmedels-t.ex. av av
anläggningar betalades skattemedel.av-

Kontrollkungörelsen delade livsmedelsanläggningar fyrain i grup-
efter behovet kontroll. Till bådade med den livs-per av grupperna ur

medelshygienisk synpunkt känsliga verksamheten hänfördes bl.a.mest
charkuterifabriker, slakterier och anläggningar för industriell tillverk-
ning färdiglagad de fyra fanns storleks-Inommat. treav grupperna
klasser, beroende antal anställda.på

Riksdagen beslutade våren 1989 ändringar i livsmedelslagen.om
Under den rubriken Avgifter för myndighets verksamhetnya
lämnades bemyndigande besluta avgifteri 29 § 1989:461:ett atta om

"Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fâr föreskrivasom om
avgifter för myndighets verksamhet enligt denna lag eller enligt föreskrifteren

meddelats med stöd lagen.som av
uppbördenRegeringen får föreskriva kommun skall ombesörja avgifteratt av

för den statliga tillsynen".

livsmedelskontroll bedömdesI regeringens proposition 1988/89:68 om
de avgiftsnivåer gällde enligt kontrollkungörelsen gjorde detdåatt som

möjligt avgifter förtotalt miljoner kronor år i60att ta ut per prov-
tagning och undersökning. faktiska uppskattades emellertidDet uttaget
till bara föreslogsmiljoner kronor. propositionen förändringar i25 I
avgiftssystemet avgiften kontrollbehovet ochför bättre efteratt anpassa
undersökningskostnaden. avgifter skulle för bl.a. inten-Mer tas ut att
sifiera Medredlighetskontrollen fler kemiska analyser. hänsyngenom

helatill behovet och likartad livsmedelskontrollskärpt överav en
landet det lämpligt överlåta till kommunerna bestäm-ansågs inte attatt

finansieringen. villeRiksdagen tillstyrkte förslagen hama men en
särskild avgiftsfinan-redovisning den utformningennärmare avav
sieringen.

Livsmedelsverket utforma avgifts-Regeringen i uppdrag attgav
kronor/åri samråd med RRV med sikte på 60 miljonersystemet att

skulle avgifter. bedömningen de avgifternai Vid nivån påtas ut av nya
vägde departementschefen in det stöd för tillsynsmyndighetema som

andet offentliga kontrollen innebär.utnyttj egentillsynen i denav
uppbördenprincipiell nyhet kommunerna ålades skötaEn att attvar

täcka kostnaderna för vidgade centralaavgiftsmedel avsågsav som
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avgiftsintäkterkommunernas%livsmedelstillsynen. 15uppgifter i av
förLivsmedelsverket atttillöverförasriksdagsbeslutetenligtskulle

livs-ytterligaremedpersonalresurserLivsmedelsverketsbygga ut
bl.a.samordningencentraladenförstärkamedelstekniker genomsamt

råd-genomtill kommunernastödetochrapporteringssystemett
metodutveckling.ochinformationgivning,

livsmedels-finansieringNuvarande7.2 av

tillsynen

Avgifter7.2.1

medregeringenfor rapport1989juniredovisade iLivsmedelsverket en
tilltagitshänsynSedan1989:10.rapportavgiftssystemtillförslag nytt
106,kontrollprogramochinflation,till följdkostnaderökade momsav

avgiftsintäktenmöjligasamladedenräknadeskronor uppmiljoner5resp
tredubblingiinnebarDet stort settkronor. avmiljonertill 81från 60 en

detenligtmöjligambitionsnivådenmotsvarandeintäkterna, varsom
användasfortsättningsvisskulleIntäkterna ävenavgiftssystemet.gamla

undersökning.ochprovtagningfor
bedöm-barainteladesiindelningenförgrund enTill nugrupper

Verksamhetensredlighet.ocksåriskenhygieniskaden utanning avav
produkternasochkomplexitettillhänsynmedbedömdesriskkaraktär

sedankunderiskgruppemafyrade av-spridning. Inomgeografiska
anställda.antalfallvissaoch iomsättninggrundvalpågifterna sättas av

haregenkontrollenobligatoriskadenframhöllLivsmedelsverket att
fårvilkettillverkningen,industrielladeninomomfattningstörst

årligadenbehövdeDärförmyndighetstillsyn.behovetförbetydelse av
utsträckningimellan somdifferentierasinteavgiften sammagrupperna

egentillsyn.obligatoriskfallethade blivit utan
livsmedelstillsynavgift för1989:1110förordningenEnligt om

tillsynsmyndighetemaska1990,juliden lkraftträdde i -somm.m.,
årlighälsoskyddsnämnden uttaochoch miljö- enLivsmedelsverket -

livsmedels-godkändiverksamhetdriverdentillsynsavgift ensomav
säljdetaljhandelförkronor500mellan l ervarierar somAvgiftenlokal.

företagenför dekronor största000och 36produkterfärdigpaketerade
ochfärdiglagad matglass,mejerivaror,charkuteri,styckning,inom
föranvändahälsoskyddsnämndenochmiljö-skaAvgiftenliknande.
fåravgiftenhurbegränsningDennaundersökning.ochprovtagning av
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följtLivsmedelsverket, verket har hittillsanvändas gäller inte men
Årsavgiften for fastställandeska också täcka kostnadenprincip.samma

Tillsynsmyndighetenoch fortlöpande kontrollprogram.anpassning av
årsarbetskrafterharkan avgiften för verksamhet högst tvåsätta somner

och tillsynsbehov.ringa
överföra tillårliga tillsynsavgifterna ska kommunerna15 % deav

verkets samordnande tillsyns-Livsmedelsverket för bekostaatt
centrala tillsynen.aktiviteter och specialister i denvissa

avgift enligt Livs-vilkenTillsynsmyndigheten bestämmer som
avgiftspliktig verk-för varjemedelsverkets förekrifter skall uttas

länstyrelsenavgift får överklagas tillsamhet. kommuns beslutEn om
överklagandenförsta föroch därefter till länsrätt, också instansärsom

överklagandenLivsmedelsverkets avgiftsbeslut. De görssom avserav
ofta avgiftsgrupp.beslut inplacering iom

får avgiftlivsmedelslokal godkännsgångenFörsta tas ut somenen
lokalentillsynsavgift. verksamheten ellerhögst årlig Ommotsvarar en

avgiftgodkännande krävs, fårändras och förnyatväsentligt tas utett en
livsmedels-tillsynsavgift. tillstånd tillhalvhögst Förmotsvararsom en

marknaden beslutarlivsmedelslokal thantering utanför godkänd ex
nonnala livsmedelstill-avgift. denadministrativ Ivarj kommune om en

vidfalldet endast iförekommer alla kommuneri är ettsynen som -
för de verkligaersättninguppföljande möjligtprovtagning att ta ut-

tillämpas medtordekostnadema. oklart snävareBegreppet är enmen
kostnadstäckning".innebörd fullän

från länderlivsmedel importerasanimaliskaKontrollen somav
fårgränskontrollstationer.vid Kommunenutanför sker 14EU

Livsmedelsverketvillkorkontrollen enligt deförersättning som
fastställs kommunen.föreskriver. Avgiften bestäms i taxa avsom

den90/675/EEG kostnader betalasskall allaEnligt EG-direktiv av
för insom varorna.

96Livsmedelsforordningen 16
97 land.från tredjelivsmedel importeraskontrollFörordning 1994: 717l av somom
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ochkostnaderkommunalaUppgifter7.2.2 om
intäkter

detkonstateradeslivsmedelskontrollen attriksdagsbeslutet 1989I om
tillsynsmyndighetemarapporteringssystembehovfanns ett som gerav

Livsmedels-livsmedelshanteringen.tillståndet inominformation om
läns-vilkenirapporteringen,utformauppdragfickverket i att
ska,rapporteringlänk.viktig Kommunernasstyrelserna sågs ensom

bokslutet.uppgifter igrundas påanvisningar,Livsmedelsverketsenligt
bl.a.innehållerinhämtatLivsmedelsverket harinformationDen som

ochlaboratorieanalyserochför tillsynkostnaderuppgifter omm.m.om
dessapågrundasnedanRedovisningenin.avgiftermyckethur tassom

årligaLivsmedelsverkets rapporterfrånhämtatsharuppgifter, omsom
åren.fyraavseende defrämstlivsmedelstillsyn, senastekommunernas

uppgifterdesammanställningLivsmedelsverketsEnligt somav
inkommunernalivsmedelstillsynenredovisathar togkommunerna om

och19951996,årenavgifter deikronormiljoner tre7380, 79 resp
kostnadernatotaladeoch 54 %%54 %, 52motsvarande1994, avresp

årenderedovisadestillsynsavgiftema trelivsmedelstillsynen. Avför
analyser" ikostnader förAna1ysk.rubrikenunder37 %3130, resp

används förtillsynsavgiftemamånvadILivsmedelsverkets rapport.
således inteframgårundersökningochprovtagningändamålavsett --

Livsmedelsverket.tilllämnarkommunernarapporteringden somav

9 1988/89:68 49.Prop s.
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Sedan det nuvarande avgiftssystemet trädde i kraft har kommunerna
redovisat uppgifter till livsmedelsverket:följ ande i sin rapportering

Tablå avgiftsintäkter och tillsynskostnader7.1 Kommunernas
År Års- Avgifter AvgifterAnalys- Tillsyns- Kostnader

§ 16-avgifter for livs- för lokal- förarbeten kostnader
tillståndmedels- god-

tillsynen kännande
Milj kr Milj kr Milj krAntal Milj kr Milj kr

1990 284
1991 3 13
1992 328

2,273 112 4,71993 17,9
3,3135 5,91994 332 26,7 73
3,779 152 4,91995 332 24,8

148 4,9 3,31996 338 24,1 80

Exkl. 15 %
Uppgift lämnades inte

tillsynskostnaderuppgifter kommunernasRapporteringssystemets om
eftersomUppgifterna emellertid osäkra,ska bokslut.grundas på är

redovisningen intefrån den kommunalagmndmaterialet hämtatssom
fålivsmedelstillsynen.inforrnationsbehovet Förtill i attär anpassat

Kommunförbundet hösten 1997tillförlitliga uppgifter harfram mer
enkätundersökning. avgiftsintäkternaEnligt denna 1996gjort varen

för miljö- ochtotalt miljonerlivsmedelstillsynen 44 235,5inom % av
dvs. miljoner kronorhälsoskyddsområdet miljoner, 10104 än sommer

till Livsmedelsverket 94rapporteradesför det enligt tablå 7:1,året,
Kostnadstäckningenmiljoner kronor.miljoner 80kronor 15 %-

skullebruttokostnadema, såledesberäknades 47 %1996 somavvara
104miljoner kronorkronor 47% 220miljoner220 avvara ca

analyskostnader.bruttosiffra får innefattamiljoner kronor; denna antas
personal-tillförlitliga uppgifternadeMed utgångspunkt i ommer

beräkning kommunernasKommunförbundet gjorthar en avresurser
ochinbegriper hyrorlivsmedelstillsynen,totala kostnader för som

kan de totaladenna beräkningbilaga 5. Enligtandra omkostnader
inklusivemiljoner kronor årkostnaderna uppskattas till 250 perca

analyskostnader.

99 enkätundersökning 1997.kommunerna,Miljö- och hälsoskydd i en
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tillsynLivsmedelsverketsUppgifter7.2.3 om

Livs-finansieringför ochKostnaderbeskrivningdetaljeradEn avav
denbilaga Avfinns ilivsmedelstillsyn"medarbetemedelsverkets
denköttbesiktningenframgår ärredovisasdärsammanställning attsom

tillsyn.direktaverketsdominerande delenhelt av
kostnadstäckning änhar bättretillsyndirektaLivsmedelsverkets

harLivsmedelsverketallt påframförberor attkommunernas. Det
förgälltharkostnadstäckningfullochslakterierallatillsyn attöver

Även övrigaLivsmedelsverketsår.mångasedanköttbesiktningen
övrigaTillsynenavgiftsbelagts. övergradhögreallttillsyn har i

transportmedelilivsmedelshanteringochlivsmedelsanläggningarstörre
drygt 70 %.tillavgiftsñnansieras

enligt1997direkta tillsynLivsmedelsverketsförKostnaderna var
intäkternakronor,miljoner142sammanställningnedanstående caca

kronor.miljoneranslagsmedlen 20och125

1997tillsyndirektaTablå Livsmedelsverkets7.2
AnslagIntäkterKostnaderTillsynsområde
Milj krMilj krMilj kr

106,7102,4Köttbesiktning
3,68,6Övrig 12,2avgiftsñnansieradtillsyn
3,8Övrig 3,8anslagsñnansieradtillsyn
0,10,1Laboratorier
1,016,416,0vegetabilierBekämpningsmedel i
1,08,47,2animalieriFrämmande ämnen

19,5125,3141,6Totalt
underochköttbesiktningbåde underredovisasintäkterRestsubstanskontrollens

har justeratskronor,miljoneranimalier, 4,8ifrämmandekontroll ämnen menav
summeringen.för i

förkostnadertäckaköttbesiktningen äveniAvgifter uttas avsessom
1996restsubstanserkontrollochadministration varcentral m.m.av

motsvarandekronor/timme,400slakteriemaibesiktningföravgiften
på 17svinochförslakterierstorskaliga nötbesiktningskostnad ien

slakteriersmåskaligastarkt; ivarierarKostnadema/enhetöre/kilo kött.
och i124renslaktöre/kilo, ioch 500mellan 100kostnadenär

öre/kilo kött.5,8fjäderfáslakt
till-påsärskilda kravfallställs i vissalivsmedel exporterasFör som

kostnads-fulltillavgiftermedheltfinansierasExportkontrollensynen.
nivåerolikagrundavgift meddelsformiAvgiftentäckning. uttas enav

delsanläggningar,exportgodkändaövrigaEU- enför USA-, resp
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timtaxa 400 kronor/timmeär för kött och kronor/timme575 försom
fisk.

För exportkontroll köttanläggningar, styckning och chark,t.ex.av
utnyttjas i huvudsak personal i Livsmedelsverkets besiktningsveterinär-
organisation, medan kommunalt anställda anlitas för export-personer
kontrollen fiskanläggningar. Skälet till den högre för fisk-av taxan
anläggningar den kommunalaär timtaxanatt högre denär än som
besiktningsveterinärorganisationen för täcka sina personal-tar ut att
kostnader. Sannolikt beror detta på kommunerna räknar med högreatt
pålägg för lokaler. Besiktningsveterinärorganisationent.ex. räknar inte
med några lokalkostnader eftersom exportkontrollpersonalen tillhanda-
hålls lokaler det köttexporterande företaget.av

Införselavgiftema minskade kraftigt, Sverige blev medlemnär i EU.
Dessförinnan endast kontrollen inhemskt produceradevar av vege-
tabilier med undantag för spannmål anslagsñnansierad. Livsmedels-
verket lämnade 1995 förslag till regeringen avgiftsfinansieringett om

bl.a. hela vegetabiliekontrollen. Regeringen beslutade emellertidav att
anslagsfinansiera kontrollen såväl vegetabilier animalier,av som som
införs från andra EU-länder. Därmed ökade Livsmedelsverkets anslag
1997 med 8,5 miljoner kronor, 8 miljoner kronor föranvändsvarav ca
vegetabiliekontrollen. Idag endast kontrollen inhemsktär produ-av
cerad spannmål finansierad avgift viktbaserad från degenom en

kvamanläggningama.större Kostnaden kronor700 000 år.är per
Kontrollen främmande i animalier, restsubstanskontrollen,ämnenav

1996 helt avgiftsfinansierad.t.0.m. Från 1997 anslagsfinansierasvar
kontrollen animalier, införs från andra EU-länder. Avgifternaav som
för kontrollen inhemskt producerat kött del köttbesikt-utgörav en av
ningens grundavgift, "där producenten betalar avgift efter djurslag och
antal slaktade djur bilaga 6 10. avgiftssystemDetta har fullgetts.

Livsmedelsverketskostnadstäckning för kontroll slakt och styckningav
främmande i animalier. harsamt Det därmed, enligtämnen svenskav

bedömning, uppfylla kraven i Rådets direktiv 96/43/EEGansetts om
finansiering veterinära besiktningar och kontroller.av

Enligt generella principer EU-direktiv bindandeinteär lämnarutan
normalt till medlemsländerna finna lämpliga uppnåatt vägar att
önskade resultat. Europeiska kommissionen DG VI hävdar emellertid
i skrivelse 1997-01-14 Sverige inte korrekt tillämpar direktivatten
96/43/EEG. Enligt direktivet skall full kostnadstäckning föreligga och
subventionering förbjuden. Detta skallär uppnås s.k.attgenom en ge-
menskapsavgift täcker myndighetens utgifter för lönertas ut, ochsom
administrationskostnader vid besiktning och kontroller i samband med
bl.a. slakt och styckning kontroll främmande i anima-samt ämnenav
lier. Avgiften för köttbesiktning med visst belopp slaktattas ut ett per
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djur t.ex. 4,5 ecu/vuxna nötkreatur, medan den avgiftensvenska
grundas på bemanningen på slakteriet, dvs antalet besiktningsveteri-

och assistenter, antalet slakterianställda", enligt Kommissionensnärer
skrivelse.

Livsmedelsverket förbereder för närvarande införlivandet direk-av
96/43/EEG.tiv Beslut avgifter för slakterier stycknings-ochom nya

anläggningar ska fattas under hösten innefattar1998. avgifterDessa
kontroll restsubstanser levande djuri och kött. Därefter kommerav
beslut fattas beträffande avgifter animalie-för andraatt nya
producerande anläggningar och restsubstanskontroll.

Kontrollen import vegetabilier och animalier från tredje landav av
avgiftsñnansierad, liksom kontrollen spannmål.inhemskt odladär av

utvidgad avgiftsfinansieringEn har fr.o.m. den 19971 januari
införts för tillsyn EG-direktiv föranläggningar reglerasav som av
produktion livsmedel. ochanimaliska fisk-, mjölk-Kött-,av

löpandeäggproduktanläggningar betalar särskild avgift för denen
tillsynen, den årliga tillsynsavgiften enligt de generella reglerna iutöver
förordningen 1989:1110 tillsynsavgifter. Avgiften enligttas utom
reglerna för exportkontroll timtaxa kronor för tillsynen400 575resp.

anläggningaranimalieproducerande de under statligsig stårav vare
eller kommunal tillsyn. innebär full kostnadstäckning gällerDet att nu
för anläggningar under Livsmedelsverkets tillsyn och för 200210ca ca

varderaicke småskaliga kött- och fiskanläggningar ungefär hälften av
beträffande vilka Livsmedelsverket fört tillsynsansvaret tillhar över
kommunerna.

möjligtLivsmedelsverkets försorg har undersökts detGenom ärom
från devilka avgiftshöjningar för tillsynen övergångenvisaatt som

exportkontrollavgiftema hargenerella avgiftsbestämmelsema till inne-
burit. stickprovUppgifter avgiftsförändringar har tagits in genomom
från för Livsmedelsverketanläggningar, vilka Stockholms stad ochsex
har tillsynsansvaret. Avgifter för anläggningar tidigare varitsom
exportkontrollerade har höjts, medan avgifterna anlägg-inte i övriga

blivit ungefär högre enligt de generellaningar har gånger deäntre var
avgiftsbestämmelsema.

Livsmedelsverket bedömer bilaga de intäktsmedel 13-6 12 atts
årligen till14 miljoner kronor kommunerna betalar in Livsme-som

till-delsverket täcker kostnaderna för verkets s.k. indirektai stort sett
omfattar första hand samordning den offentliga livs-Denna isyn. av

°° kyl- ochSom animalieproducerande anläggningar räknas styckningsanläggningar,
fryshus köttproduktanläggningar, malet kött ochför köttvaror, anläggningar för
köttberedningar andra mjölk- och mjölkproduktanläggningar, fisk-mejerier och
anläggningar fabriksfartyg och kyltankbåtar fiskför SFS 1997:1263.samt
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företag,påinspektionerrådgivandebl.a.innefattarmedelstillsynen som
tidningenbl.a.informationochkontroll,projektinriktad temamöten

rapporterings-medarbetetdäriblanduppföljning,Livstecknet samt
hjälpdenLivsmedelsverket också atthänförTill informationsystemet.

förfrågan. Förutompålämnasenskilda fall,bestämmelser itolka som
från kommunernamedlenuppgifter finansierarsamordnandedessa

metodutveckling.laboratorieuppgifter och visscentralaockså
tillsyn 1997direktaLivsmedelsverketsfinansieringenharOvan av

nedanståendedelingårUppgiftenredovisats. samman-avsom en
verksamhet.helaLivsmedelsverketsställning av

1997intäkterochkostnaderTablå Livsmedelsverkets7.3
AnslagIntäkterKostnaderVerksamhet

Milj krMilj krMilj kr
19,5125,3141,6tillsynDirekt
31,10,73 1,8Normgivning
-5,313,78,4totaladenSamordning av

livsmedelstillsynen
1,91,9importkontrollenSamordning av

17,96,124,0informationPåverkan och
43,11,244,3Kunskapsuppbyggnad

4,94,8Uppdrag
8,26,4Övrigt 13,7

116,4*158,4270,7Totalt
verksamhetsgrenamainomfinnsverksamhet ävendennaKostnaderna for

också direktinformationochpåverkankunskapsuppbyggnad,normgivning, men
tillsyn.

frånochberedskapsverksamhet räntorprojekt,bidrag,bl.a.Omfattar externa
anslag.

Livsmedelsverket.tillinlevererasavgiftsintäkterkommunensde*Inkl 15 % somav
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7.2.4 Skatter

Den kommunala verksamheten finansieras med både skatter och av-
gifter. För obligatorisk verksamhet kommunerna ålagda,är t.ex.som
enligt livsmedelslagen, får kommunerna avgift det finnsta ut ettom
bemyndigande från riksdagen.

enlighetI med riksdagens beslut den kommunala livsmedels-om
tillsynen har de grundläggande avgiftsbestämmelserna haft till syfte att
finansiera provtagningar och undersökningarfm Med de undantag som
har redovisats gränskontroll och animalieproduktion deärovan
uppgifter kommunerna har ålagts inom livsmedelstillsynen idagsom
skattefinansierade. omfattarDe tidigare främst inspektio-nu som- -

på produktionsställena, dvs lönekostnader. Andragörsnema som
skattefinansierade uppgifter rapportering till Livsmedelsverket,är
rättsliga åtgärder vid överträdelser livsmedelslagstiftningen, remiss-av
ärenden och medverkan utbildningi och information arbetet medsamt
uppbörd tillsynsavgifter och överföring 15 % dessa tillav av av
Livsmedelsverket. framgårSom rapporteringen livsmedels-av om
tillsynen har avgifter tagits i omfattning förstörreut än använts attsom
betala analyskostnader, det oklart hur del tillsynsav-är stormen av
giftema har för provtagning och undersökning".använtssom

1988/89:68I livsmedelskontroll exempel på insatserprop om gavs
från Livsmedelsverkets sida där avgift vid den tidpunkten kundeinte

gälldeDettas ut.

tillstånd olika slag, godkännande tillsatser, medgivande frånundantagav av av
gällande bestämmelser märkning och livsmedelsstandard, godkännandeom av
Iivsmedelslokal inkl ritningsgranskning förväg, godkännandei fartyg livs-av som
medelslokal, godkännande och tillsyn laboratorium, toxikologisk bedömningav

intyg.°2veterinärmedicinska och utfärdandepreparatav av

Verksamheten blev enligt riksdagens beslut avgiftsbelagd.

I mitten 1980-talet finansierades 36 % Livsmedelsverkets livs-av av
medelskontroll 30 miljoner kronor 84 med anslag. 1997av var an-
slagsfinansieringen miljoner19,5 kronor, motsvarande 14%ca av

0‘ sadesI 1988/89:68 den årliga avgiften "till delen" avseddatt störstaprop. nya var
för bekosta kommunernas och undersökningarprovtagningar Vidare för-51.att

mindre del, miljoner kronor,5 användas för godkänna egenkont-utsattes atten ca
rollprogram.

‘°’ 1988/89:68Prop 50.s.
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tablål 7.2.livsmedelstillsynendirektaför denkostnaderverkets
fr.o.m.omfattardirekttillsynanslagsñnansieradeLivsmedelsverkets

ochEU-länder ifisk frånochköttvegetabilierkontroll1997 samtav
livsmedelsverketsdelgrönsaker. Denochodlade frukterSverige av

bekämp-kontrollenanslagsmedelkräver ärdirekta tillsyn mest avsom
grönsaker.frukt ochspannmålvegetabilieri samtningsmedelsrester

tillsyndenförkostnadernaskattefinansierasdelmindreEn avav
till-förordningenenligtlivsmedelsanläggningar görsövriga omsom

föreskriftenmgäller attpåpekatstidigareSomsynsavgifter. om
inteundersökningochprovtagningtillanvändasskallavgiften

tillsyn.Livsmedelsverkets

förändringarbehovochProblem7.3 av

underkontrollkungörelsenenligtgälldeavgiftssystemdetI som
avgift-dehälftenmindrebetydligt änkommunerna1980-talet ut avtog

propositionregeringensförklarades iDetmöjliga ut.att tasom varer
kundebara utkommunerna talivsmedelskontroll att1988/ 89:68 avom
avgiftssys-ansågsVidareföretag.enskiltför varjebeloppbestämtett

analyser,mikrobiologiskahygienkontrollensinsatserna motstyratemet
redlig-ibehöver görasanalyserkemiskadebilligare änär somsom

hetskontrollen.
ochregeringuttaladeinfördes,avgiftssystemetnuvarandedetNär

användasskulledelenavgiften till störstaårligariksdag‘°" den fastaatt
undersökningar.ochprovtagningarkommunernasbekostaför att

finns iställningstagandedettaanledningmedföreskriftRegeringens av
livsmedelstillsynavgift för1989:1110förordning m.m.:om

användas förskall atttillsynhälsoskyddsnämndensochmiljö-för"Avgiften
undersökning."ochprovtagningnämndensbekosta

analyskostnademaochavgiftsintäkternatotalademellanSkillnaden
rapportering,enligt kommunernaskronor har,miljoner25drygt 75 resp

kronormiljoner50drygtvarit1996fyra åren perdeunder t.o.m.senaste
år.

förkostnadernaredovisningingenRapporteringssystemet omger
det in-tillsynenfortlöpande ärundersökning. denIochprovtagning

1livsmedelstillsyn°3 avgift för1989:1110Förordningen mm,om
rskr 83.J0U8,0 1989/90:45,Skrochrskr 263JoU14,1988/89:68,Prop

tillförslagLivsmedelsverkets nyttm5 1989-06-20yttrande överpåpekade i sittRRV
begreppetiinnefattaskostnadervilkaklargörasbordedetavgiftssystem somatt

undersökningar.ochprovtagningar
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spektionema basen.°° En utgångspunkt i förarbetena tillutgörsom
1989 års proposition har varit kompletterarprovtagning inspek-att
tionen, dvs. denna kompletteras vid behov med Arbets-provtagning.
insatsen för provtagning i inspektionen marginell; kostnaden förär en
provtagning och undersökning begränsas i till vad laboratorietstort sett
debiterar. alternativ arbetsmetodikEn särskilda inär att provtagare tar

fall kani så belastas också med löne- ochprovtagarnasprov, som
resekostnader. sådan tillsynsmetodik,En där provtagning själv-är en
ständig aktivitet för fram underlag för eventuell inspektion,att ta ären
sällan förekommande.

Aktiviteten ochprovtagning undersökning nyckelbegrepp iär ett
avgiftsföreskriftema entydigtinte preciserad.ärmen

råd°7Livsmedelsverket i sina allmänna beträffande uppfölj-säger
ning har lett till anmärkning, det vadi tillatt motsatssomav prov -

tidigare gällt tillåtet ersättning för de verkliga kost-är att ta utsom -
naderna, bl för inspektions- och resekostnader. bör denMotsatsvisa
slutsatsen kunna dras det enligt Livsmedelsverkets tolkning harinteatt

och tillåtet förvarit inte ersättning dessa kostnader andraiär att ta ut
sammanhang vid uppföljning har anmärkning.lett tillän av prov som

förefallerDet dock och undersökning flertaletprovtagning isom om
kommuner har givits vidsträckt tolkning, det möjligtgjorten mer som

använda avgiften för inspektioner, dvs främst för löner. Skillnadenatt
mellan Tillsavg och Ana1ysk har under de fyra för vilkaår
uppgifter redovisats miljoner kronor, harvarit i genomsnitt 53ca som
lättat kommunalskatten.belastningen på den mån skillnaden speglarI

för mycket avgifter har tagits i förhållande till kostnaderna föratt ut
och undersökning, får beloppet betraktas skatt,provtagning som en

lagts på företagen, riksdagens bemyndigande.utansom
Oavsett bristerna redovisningen kan konstateras relationeni att

mellankostnader/avgifter varierar kraftigt enskilda kommuner, vilket
kommunerna har olika på möjligheternaantyder att att ta utsyn

Stockholm, MalmöGöteborg och in 45, 61 33 %avgifter. tar resp av
kostnader. trettiotal kommuner ochredovisade Ett åren 1995 1996tog
överstigande kostnader redovisades för livsmedels-in deavgifter, som

tillsynen; dessa kommuner in dubbelt så mycket8 5 tog änresp av mer
avgifter redovisade kostnader. dessa uppgifter överuttagOmsom om
skulle avspegla verkligheten korrekt, blir slutsatsen avgiftsmedelatt

för bekosta provtagning och undersökning hartagits in använtsattsom
för andra ändamål för tillsyn enligt livsmedelslagen.än

m6 Prop 1988/89:68 s.4l.
07 Kungörelse med föreskrifter och allmänna råd livsmedelstillsyn FS-SLVom m.m.,

1996:15, 13
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kostnaderinte någrasamtliga5 %redovisade kommuner121995 av
1996. Dessaförredovisassiffrorliknandelivsmedelstillsynföralls

sammanlagt 1,1tillsynsavgifter,tagit insamtligahadekommuner
motsvarandeanläggningar,fanns 758kommunerdessakronor. Imiljon

tillsyn,kommunalunderanläggningar000samtliga 49%endast 1,5 av
fårelativtharkommunernågrablandförekomO-tillsynendvs som

analy-förkostnaderdockhadetvåAllalivsmedelsanläggningar. utom
tillförlitlighet.kostnadsredovisningenstvivelföranledervilket omser,

förhar avsattspersonalredovisningen, attocksåframgårDet resurserav
heltfall varitdessahar ikostnadsredovisningendvs.livmedelstillsyn,

otillförlitlig.
analyskostnaderredovisade 1995kommuner20 somUppemot

hartillsynsavgiften. 1996intäktenmotsvaradeungefär gruppenav
medel-detrapporteringssystemet äriuppgiftendömakrympt. Att avav

ikommerSundsvallochLundendastbåda årenkommuner somstora
varithafåravgiftsmedlen antasanvändningdennärheten somavav

förordningen.medavsedd
viktigtpropositionårs1989 ettiavgifter ansågsObligatoriska vara

flexibelochskärptmålsättningenuppnåförmedel meratt om en
enlik-förföremålblirlivsmedelshanteringalldärlivsmedelskontroll,

kanMålsättningenlandet.helalivsmedelstillsyn överoffentligartad
ungefärbör hatillsynslagolikakrav på sammatolkas attett avsom

anlägg-ellerinspektionerantaliuttrycktresursinsatser, pert.ex. prov
uppmärk-fåbörrisktolkning är attning. En sammasammaannan

slagolikamellanvariationtillledakunnavilket bör avstorsamhet,
mindrebedömaskanTillsynsbehovetoch kommuner.verksamhet vara

kvalitetssäkring.förutveckladehakan systemföretag,i stora mersom
marknad istabilochbegränsadmedföretagkanPå ettsätt ensamma

kvalitet.hålla högstarka incitamentha attkommunliten enen
svåröverskådligtñnansieringssystemet ettSammanfattningsvis är

avgiftsuttag,förprinciperolikamedavgifterochskattlappverk av
varierandeochkostnaderbakomligganderedovisning av-otydlig av

tillredovisarkommunernakostnadsuppgifterDegiftsuttag. som
oanvändbara.praktikende i ärosäkra,så attrapporteringssystemet är

förförutsättningar attotillräckliga anpassaAvgiftssystemet ger
förriktlinjerNuvarandebehov.varierandetilltillsynkommunernas

verksamheten motavgifternakommunala styrdeanvändningen av
dennatillsyn. Motproblemorienteradprovtagning än mot ensnarare

styrningeninteverkarsidanandraåriktas,kritikkaninriktning men
slagit igenom.haprovtagningmot
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7.4 Avgifter överväganden och förslag-

7.4.1 Rättsliga förutsättningar

Livsmedelstillsynen offentligt åtagande harär ett sin grund isom
samhällsintresset dels skydda konsumenterna hälsorisker,att motav
dels konsumenterna underlag för bedöma de livsmedelsprodukterattge

erbjuds, vilket i sin bidrar till skapa förutsättningar förtur attsom en
fungerande konkurrens på livsmedelsmarknaden.

offentligtEtt åtagande kan finansieras med skatter eller avgifter.
Skatter går in i eller kommunens budget knytasstatens till vissutan att
användning. Offentligrättsliga avgifter kan i likhet med skatter uttas
tvångsvis förutsätter motprestation. En offentligrättslig avgiftmen en

vederlag förutgör prestation påtvingas den enskilde. erlagdEnen som
offentligrättslig avgift grundar dock inte uteslutande individuell rätten
till viss förmotprestation enskild; motprestationen kan också tillvara

för hel näringsgren. Livsmedelstillsynennytta tillgodoser bådeen
enskilda och kollektiva intressen. hanteringenNär livsmedel inteav
uppfyller lagstiftningens krav, kan tillsyn leda till myndighetsutövning.
Det ligger karaktäreni sådan myndighetsutövning den inte fårattav

styrd enskild. Behovet tillsynsåtgärd kan påtalasvara av av en av
enskild, det myndigheten hur tillsynen ska utföras.är avgörmen som

Kommunerna får skatt för skötseln sina uppgifter. Annarsta ut ärav
det bara riksdagen kan besluta skatter. Riksdagen kan delegerasom om
till regeringen eller kommun besluta föreskrifter betungandeatt om
offentligrättsliga avgifter för vilka lämnas viss motprestation. kanDen

kollektiv Andra beslut obligatorisk betalnings-natur.vara av om
skyldighet till det allmänna beslut skatt, inte kan delegeras.är om som

I all avgiftssättning i kommunal verksamhet gäller, inte uttryck-om
ligt lagstöd finns för den s.k. självkostnadsprincipen kommunal-annat,
lagen kap.8 3 b §. Den innebär kommuner och landsting fårinteatt ta

högre avgifter kostnaderna forut än de tjänster ellermotsom svarar
nyttigheter tillhandahålls. Principen gäller bl. vid avgiftssättningsom a.
för viss prövning och tillsyn kommunerna utför enligt lagstift-som
ningen på miljöområdet. kommunernaNär själva fastställer sådana
avgifter innebär det de totala uppburna avgifterna högst fåratt motsvara
den totala kostnaden för verksamheten avgiften ska finansiera.som

Vad kan ingå begreppeti kostnad har bestämts rätts-som genom
praxis. Om högre avgifter självkostnaden, haräntas ut motsvararsom
sådana med stöd äldre rättspraxis betraktats formöveruttag av som en

olaga särbeskattning. Beslut avgiftstaxor kan överklagas tillav om
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enligtlaglighetsprövninghjälpmedförvaltningsdomstolallmän av
upphävakan över-Domstolen taxakap.kommunallagen 10 somen

be-självkostnadstaketUnderverksamheten.försjälvkostnadenskrider
vill hadeavgiftsfinansieringgradvilkenfrittkommunernastämmer av

verksam-förkostnadernaResterande delverksamheter.för olika av
skattemedel.dåtäcksheten genom

får kommunernaavgiftsfinansieringsgradenbestämmaFörutom att
taxekonstruktionen, attt.ex.bestämmavidaockså inom genomramar

konstruk-Vidtimavgifter.ellerobj ektavgifterfastaha olika genomper
ilikställighetsprincipenbundnadockkommunernation ärtaxa avenav

ochkommunerinnebärBestämmelsen attkap. 2kommunallagen 2
sakligafinnsdet intelika,medlemmarbehandla sinaskalandsting om

skäl för något annat.

avgifterSkatter7.4.2 -

hadeframlivsmedelskontroll lades1988/89:48propositionNär om
bemyndi-författningsförslagetpåsynpunkternågraLagrådet inte om

enligtverksamhetmyndighetsföravgifterföreskrivagande att enom
iLagrådetEmellertid harovan.avsnitt 7.1 numera,livsmedelslagen
iändringarvissa1997/98:48tilllagförslagyttrande över omett prop

medstridilydelse stårdennatillframkommitlivsmedelslagen, att
§i 29DelegationsbestämmelsenRF:regeringsformen a

föravgiftgenerellföreskrivamöjlighetlydelsesin attenligtsynes enge
föremålvaritinteföretagetutgåravgift ävendvslivsmedelsföretag, omsomen

enligtharavgiftsådansida. Enmyndigheternasåtgärd fråndirektnågonför
RÅ Lagrådetsochref. 871991skatt jfrkaraktärenmeningLagrådets av

delegations-innebäranförda att162 Detl993/94zl98yttrande i s.prop
med RF.stridstår ilydelseföreslagenochnuvarandebådebestämmelsen i

enligtmåsteverksamhetmyndigheternasfinansieringenförGrunderna av
preciseras."uppfattningLagrådets

författningsförslagföljandefinnsMiljöbalk,1997/98:45,propositionI
§:kap. lverksamhet 27myndighetersAvgift förrubrikenunder

meddelafårbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen som
tillsynochprövningförkostnadermyndighetersavgift förföreskrifter om
sådanaföreskriftermeddelafårKommunfullmäktigebalk.denna omenligt

verksamhet.myndighetskommunalgällerdetavgifter när en
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avgift redovisarmellan skatt ochfråga gränsdragningenI rege-om
bestämmelsen uttalanden fråntill blspecialmotiveringenringen i a

klartLagrådet enligt vilka det stod

fall därkunna inbegripa vissaavgiftsbegreppet sedan länge"att ävenansetts
kollektivstället kindividuellt bestämt ivederlaget inte utgörsär utan av en s

menuppfyllde avgiftskriterietKemikalieavgiften intemotprestation.
kemikalieavgiften iförfattningsregleringenhade funnitRegeringsrätten att av
förslaget till lagfelaktig. Beträffande avgiften ifall uppenbartintevart omvar

den får hafann Lagrådet attgenetisk modifierade organismer anses
med RF.karaktären skatt i stridav

regeringenSammanfattningsvis konstaterar

skatter ochgränsdragningen mellanoklart det gällerrättslägetatt närär
omfattabedömningskall enligt regeringensAvgifternaavgifter.

kostnaderoch tillsyn och isamband med prövningmyndigheternas kostnader i
viktigt beakta de begränsningarsärskiltanmälningsärenden. Det är att som

verksamhetvilka kostnader förgäller bedömningendetfinns i RF när avav
ochrådgivning, informationstödjande karaktärförebyggande och tex-

verksamhetdvskan finansieras avgifter,verksamhetliknande genomsom-
vissdirekt myndighetsutövning. Enhänföras tilldirekt kanintesom

nödvändig.avgiftsförordningenvid utformningenschablonisering ärav
rimligstå iså avgifterna kommermåste dock utformasFörordningen attatt

myndigheterna."avgiftsbetalande åsamkardentill de kostnaderproportion som

livsmedelstillsynenochmiljbemyndiganden inomNuvarande ö- avser
ochverksamhetför myndighetsavgiftermiljöskyddslagen, 69l -

verksamhet".myndighetsavgifter förlivsmedelslagen,2 29 ena-

bemyndiganden iförslagställning till1998Riksdagen vårentar om
kost-myndighetersavseende "avgift förmiljöbalken kap. l §3 27—

kommunfull-föroch befogenhetoch tillsynnader för prövning
gälleravgifter detföreskrifter sådanameddelamäktige näratt om

verksamhetkommunal myndighets samt
avgifter föravseendefl. författningarlivsmedelslagen4 enm.-

för tillsynkontrollorgans kostnaderenskiltmyndighets och ett
för prövning.kostnadermyndighetssamt en

special-enligt1988:924,bemyndigandena, §69äldstaDet avserav
harNaturvårdsverket ioch tillsyn.tillstånd, anmälanendastmotiven

vad bestäm-för vid tolkninguttryckallmänna råd till 69 § gett aven
ocksåtillsyn och prövningdirektska täcka: inte baramelsen utan

° 287-288.1997/98:45 Del 2Prop s.

6 18-0904
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ledning, påföljdsarbete med regler, informationssystem, kampanjer,
avgiftsdebitering. tolkning harfrågor, faktablad och restriktivEn

tillämpats ref. 53, gällde kommunsi mål i Regeringsrätten 1995ett som
för remissarbete miljöärende.anspråk på avgift iatt ta ettut

livsmedelslagen och förslaget be-Gällande föreskrift enligt 2- -
frånhar några invändningarträffande miljöbalken 3 inte möttovanp. --
be-riksdagenssida. skärpta kravet på preciseringLagrådets Det av

förslagavgifter kan enligt regeringensmyndigande föreskrivaatt om
ordet verksamhet1997/98:48 tillgodosesprop. ersättsattgenom

och tillsyn.med prövning

Avgiftsñnansiering7.4.3

utföraslivsmedelstillsyn måsteMed kommunalt för denett somansvar
grund naturligtkommunala självstyrelsenslokalt det på den attär

börlagstiftningenhävda det deinomatt resurs-anger gesramar som --
behov.verksamheten till varierandeförutsättningarmässiga att anpassa

avgifterna bör medge full kost-utgångspunktenkommunalaDen är att
nadstäclcning.

sedantillståndsprövningdär tillsyn ochexempel på områdenSom
läkemedelskontrollenmed avgifter kanlänge har finansierats nämnas

försäk-finans- ochmyndighet,Läkemedelsverket ansvarigmed som
databehandlingringsmarknadema/Finansinspektionen, personupp-av

kämlcraft-verksamhet/Statenskämtekniskgifter/Datainspektionen och
bil-bolag,kontrolleras Statenstrafikfarlighetinspektion. Bilamas ettav

provning.
medharmyndighetsutövninguppgifterfler offentligaAllt även --

förorsakardenavgiftsfinansierade enligt principenblivitåren att som
kost-liknande också bör bärasäkerhetskontroller ellertillsyn, särskilda

Även avgiftsfman-verksamheten harkommunaladennaderna. inom
hälsoskyddsnämn-miljö- ochgäller bl inomvidgats.sieringen Det a

förför livsmedels-eller fårdär avgifter skadens område, samtuttas
ke-tillsyn enligt lagendjurskyddstillsyn.miljö-, hälso- och För om

centralmyndig-statligaavgifter endast denmiska produkter uttas av
bristandegrundfram påavgiftssystem har vuxitheten. Olika avsom

tungrodda.svåröverskådliga och administrativtblivitenhetlighet har
hälsoskyddet,hälsoskyddsnämndens verksamhetmiljö- ochI är

områ-resurskrävandedelivsmedelstillsynenmiljöskyddet och mest
ska för desstillsyn också ståförorsakardendena. Principen att som

där denmiljöområdet,till handssärskilt inomkostnader ligger nära
betänkandetanspråk.i Iförorenar tar resursergemensammasom
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lagbundenmiljöarbetet föreslogs alloch att i principKommunerna
dem driverbör bekostastillsyn kommunernautövas av somsom av

betalar".förorenaren Ienlighet med principenverksamheten i att
till miljöbalk gjorde regeringenmed förslagpropositionregeringens

denmöjligt själva ska bestämmaså långtuttalandet kommunernaatt
avgift förverksamhet.för kommunal Enska gällataxa enensom
myndighetensförslaget fullt täckabör enligtmyndighets verksamhet

ochgodkännandefrågor gällande tillstånd,"Vid prövningkostnader. av
kanför detmed k saktaxatillsyn regeringen mestasystemetatt sanser

tillämpas
1997/98:45,för fortsatt beredning. Propdrogs tillbakaPropositionen

förslagföljerriksdagen våren i sittbehandlas i 1998,Miljöbalken, som
regeringenkostnadstäckningfullavgifter den linjebeträffande mot som

med deni sinuttalandettidigare angivit. Det överensstämmer tur upp-
samordnaförframfört arbetetKommunförbundet har ifattning attsom

Kommunförbun-hälsoskyddsområdet.miljö- ochinomtaxesättningen
Kommunala avgif-skrift oktober 1994,har redovisats idets policy en

taxesättning.hälsoskyddsornrådet underlag förmiljö- ochinomter -
för konstruk-Kommunförbundet har angivitprinciperEnligt de som

fastatillstånd ochavgifter användas förbör fastationen taxomaav
regel-verksamheter, däroch andraindustriföretagårsavgifter för stora

till år. Tim-med intervaller påtillsynsbesök planerasbundna ett tre
ochföretaglämpliga för småhandläggningstillfälleavgifter ansesper

mellanrum.sker med längretillsynenverksamheter, där
avgiftssys-kommunalt krav påsåledeskostnadstäckningFull är ett

uttalatmiljöbalkensamband med arbetet påharRegeringen i atttemet.
verk-förskall bestämmasjälvamöjligtkommunerna så långt taxa

samheten.
huvudsakkollektivt intresse, ilivsmedelstillsyn,denAtt är ettsom

linje med principenavgifter ligger imedeller helhet finansieras atti sin
underlättaskullesådan ordningtillsynen.förorsakar Enden betalar som

välochvarierande behovtillverksamheten stämmaanpassning aven
enligt kom-tillsynen.för Detmed decentraliserat äröverens ett ansvar

denförändring.huvudskälet för Dessutomuppfattningmitténs geren
ochmiljö-avgiftssystem inomenhetligtförförutsättningar ett mer

bakgrund de prin-verksamhetsområde,hälsokyddsnämndens mot av
miljöbalken.arbetet medhar angivit förciper regeringensom

för denavgifternauppgiften bestämmaföreslårKommittén attatt
Utgångspunktentill kommunerna.decentraliseraskommunala tillsynen

09 1993:19livsmiljö SOUgod KLIV,arbete förkommunernasUtredningen enom
5.178.

"° 1994/95:10 219.Prop s.
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förkostnadertäckaavgifter forfårkommunernabör attta utattvara
inrikt-ochomfattningfår denverksamhetentillsyn, såochprövning att

oredligaförriskerhälsorisker ochlivsmedelshanteringensning som
skapaböravgifternasyfte medandra attförfaranden kräver. Ett vara

reglerna.efterlevnadför bättreincitament av
köttanlägg-110drygttillsynenhar storaöverKommunerna nu

ñskanläggningar.ochLivsmedelsverket, 75frånförtsningar, översom
avgiftsdirektivetenligtavgifterskafiskeriprodukteroch utkött taFör

Livsmedelsverket.fastställasbehöveravgifter96/43/EEG. Dessa av
aktiviteterkostnader ochföljande vilkadetdiskuterar iKommittén

redovisar sinomfatta ochkostnadstäckning börfullpåkravet synsom
avgiftsfinansierad.skatte-börverksamhetpå vilken resp.varasom

efter-bokstavligt,tolkaskan intekostnadsersättning"fullUttrycket
livsmedels-tillämpningengrund ihar sinuppgifteralla avsomsom

avgiftsfinansieras.kanlagen inte

omfattarkostnaderlivsmedelstillsynenskommunalaDen

tillsynsarbete:förkostnaderdels direkta
tillsynen,utförpersonaldenavgifter försocialainkldirekt lön som

assistenterlivsmedelsinspektörer, provtagare,
ekonomiskjuridisk,konsultation

undersökningochanalysprovtagning,förinköp tjänsterav
förkostnader resor

tillsynsadministration:förkostnaderdels
och kansli,chef

föromkostnaderdels
utrustninglokaler ochhyra av

ochfacklitteraturutbildning,
mellanfördelasstödfunktioner,ochledningförkostnaderdels som

verksamhetsgrenarkommunalaolika
personalutbildninggenerellinklpersonalfunktionerochekonomi-

IT-stöd
kansli,livsmedelsenhetensutanförvaktmästarebibliotek, registrator,

telefon, porto, m.m.

huvudsakligennulägetförutsätts ilivsmedelstillsyn varaKommunernas
skattefinansierade:tillsynsaktiviteterande ärFöljskatteñnansierad.

överträdelseviduppföljningexklinspektioner
överträdelservidåtgärder
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hälsoskyddsnämndenochmiljbeslut iberedning avsersomav-
förbudochförelägganden

utdömande vitebegäran avom-
företagaretillinformationförfråganefterrådgivning samt-
kundförlusterföljdkostnader tillavgifter inkl.uppbörd avav-

ochLivsmedelsverkettillrapportering-
tillsynsmyndigheter.andrasamverkan med-

livsmedelslokaltillsynenlöpandedeniårsavgiftfastaDen uttas avsom
projektinriktadinkl.undersökningarochprovtagningaranvändas förfår -

egenkontrollprogram.upprättandekontroll PIK samt av

föravgiftSärskild tas ut

livsmedelslokalgodkännande av-
anmärkningtillhar lettuppföljning somav prov-

16 §livsmedelsförordningentillstånd enligtutfärdande av-
äggproduktanläggningarochmjölk-fisk-,kött-,tillsyn somav-

1998januaridenfr.o.m. 1avgiftEG-direktiv utregleras tasav
exportkontrollförgällervad samtmotsvarande som

gränskontroll.importkontroll-

till kommunernashänföraskanaktiviteternauppräknadeSamtliga de nu
omfattasskulleförslagkommitténsenligtlivsmedelstillsyn,direkta som

undantagen. Det ärdiskuterasNedankostnadstäclcning.fullpåkravettav
kontakterDelsskattefinansiering:motiveraraktivitetertvå slag somav

kommunensgrund ihar sinverksamhetdelsallmänheten,med som
myndighet.uppgifterställning och som

livsmedelslagenöverträdelsermisstänktaanmälningarDe avom
påbelastningvissmedförakanallmänhetenfråninkommer ensom

måsteUtgångspunktenförutsebar.inte ärtillsynsresursema, varasom
följdtillutökad tillsynförbetalaska behövaföretag inte enavatt ett

intedärefterinspektion görsdenallmänheten,frånanmälan somom
Detförekomma.kan ärOkynnesanmälningarbrister.på någravisar

myckethurtvingaskommunen avvägaangelägetdärför egnaatt
Omanmälningar.följaföranvändasskaskattemedel att enuppsom

denbetaladäremotföretagetskagrund,hasigvisaranmälan
Iblandföranleder.bristeriakttagnaåtgärderandraochprovtagning som

införförfrågningarföretagskontakter,förekomma t.ex.det ocksåkan
svårtdet kanlivsmedelslokal, att tainredningköp och varasomav

ansökantilllederförfråganinteför ombetalt omsenare
lokalgodkännande.
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gäller andra livsmedels-kontakter med allmänhetenEn typannan av
frågor direkt tillämpning livsmedelslagenutan att avse av -

hälsa allmänna hälso-livsmedelshantering hemmen, kost och ochi
frågor. bestämmelse hälsoskyddslagen 1982:1080grundläggande iEn

ochfullgör uppgifter miljö-den nämnd kommunens inomsäger att som
allmänheten råd och upplysningar ihälsoskyddsområdet skall lämna

smittskyddslagenansvarsområdet 4 §. Enligtfrågor rörsom
smittskyddsåtgärder1988:1472‘ skyldig vidtakommunen motär att

sjukdomarsprida smittsammabl livsmedel och vattentäkter antassoma
myndighetskattefinansiering liksomförutsätts9 §. Här när taren

hälsa.för förbättra kost ochinitiativ till åtgärder att
för verksamhet har sinförutsätts ocksåSkattefinansiering som

uppgifter myndighet,ställning ochgrund kommunens näri ex.som
samverkan medhörfattar normbeslut Hitkommunen äventaxa.ett om

iden haroch remissarbeteandra myndigheter prövatstypav som
detRegeringsrätten. åtgärder för lagföring inteSlutligen också när-
övergåroch information,med rådgivningkomma längregår att

skattefinansieradenskild tillmyndighet ochkontakterna mellan
Även liksomoch förbud kan,ärenden vitenmyndighetsutövning. om

skattefinansieras.nu,
behandla:centrala uppgifter återstårFinansieringen vissa attav

från riksdag och regeringbemyndigandenLivsmedelsverket har genom
och utveck-underhållavseende regelsystemetsomfattande uppgifter

benämnsmyndighetsutövningsärskilda formling. Den norm-somav
anslagsfinansierad.fortsättningengivning bör iäven vara

enligtoffentlig kontroll skaanlitasLivsmedelslaboratorier isom
ackrediterade; tillsynenlivsmedelsförordningen50-51 övervara

kontrolloch tekniskför ackrediteringStyrelsendessa utövas av
godkännaLivsmedelsverketkanalternativSWEDAC. Som ett

EG-förordningarnaför tillsynen.ochsådana laboratorier även omsvara
ochhandelsnonnerofta detaljeradeinnehållerjordbruksprodukter

märkningsbestämmelser.

ochsmittskyddet i Sverigenärvarandeparlamentarisk kommitté för överEn ser
smittskyddslagen Dir. 1996:68.

Z RÅ kommun interef. fann Regeringsrättenmål 1995 53,13216-1992,I att ennr
remissyttrande iavgift förmiljöskyddslagen 69 §hade enligt ettuträtt att ta

tolkasavgiftsbestämmelser dennabordetillståndsärende. Enligt domen rest-typav
tillståndsmyndighet,KoncessionsnämndenRemissarbetet ärendet, därriktivt. i var

hälsoskyddsnämndenstillsyn.led miljö- ochansågsinte iettvara
godkännandeutredauppdrag ävenJordbruksverket har regeringens att organavom

eller dennauppfyller EN/450ll pröv-skall innefatta prövning omom organenav
SWEDAC.ning uppgift förär en



illsynens finansiering 167T1998:61SOU

bestämmelserbeslutat livsmedelslagenshar nyligenRiksdagen att om
förord-kompletteraoch överklagande skasanktioner, avgiftertillsyn,

tillöverlämnastillsynsuppgifter kunnaska vissaVidareningarna.
tillsärskild skrivelsehar ikontrollorgan. Kommitténenskilda en

kontrollenlösning förförordat sådanregeringen ursprungs-aven
ochprodukterekologiskanötkött. Kontrollenmärkning avav
förmöjligtområden där detkvalitetskontrollen andra är att,ägg ärav

uppfyllerprivattillsynsuppgifter, anlitapreciserade ett organ, som
kraven 45011.i EN

livsmedelskontroll kanföroberoendeGodkännandet organav
verk-SWEDACseller Livsmedelsverket.SWEDACskötas antingenav

Livsmedelsverketslikhet medavgiftsfinansierad iheltsamhet är
förväljerstatsmakternavilken lösninglaboratorietillsyn. Oavsett som

medgodkännandet betalasförkostnadernalivsmedelskontrollen, bör
avgifter.

produkterstickprovskontrollenanslagsñnansieradeDen somav
marknadskontroll,betraktasEU-länder kan ärinförs från somsom en

kontrollsystemetbevakaåtagande EUstatligt att attgentemotett
varifrånmarknaden,förs påproduktfungerar innan oavsettuten

motiverad.därföranslagsfinansieringfortsattprodukten kommer. En är
avgiftsfinansieradspannmålinhemskkontrollenVad gäller nuav -

ochambitionsnivåväljafinnskronor/årintäkt 000700 attutrymme-
andra EU-avgift imindre eller ingenfinansieringsform. Om uttasen

medföra viss,kontrollavgift vi änländer, kan uttar omensomen
svenskaför denkonkurrensnackdelmerkostnad ochobetydlig
meningkommitténsspannmål kan enligtKontrollenkvarnindustrin. av

anslagsfinan-stickprovskontrollema ochbetraktas på sätt somsamma
sieras.

detaljeradeanimaliesidan,annorlundasåtillvidaSituationen attär
besikt-veterinäraEU-länderallakräverregler för finansiering attav

kontrollengälleravgiftsfinansieras.kontroller Dettaoch ävenningar av
och ilevande djurämnen ioch andrahormonervissa ämnen

djur.provtagning pålagstiftningenprodukter, enligtanimaliska om
avgiftsfinansierad i Sverige.heltkontroll varitHittills har denna

ochkontrollåtgärder för vissa96/23/EG rest-Direktiv ämnenom
förkostnadernaför täckaavgiftförutsättersubstanser ut atttasatt en

direk-avgifter finns iartikel 31. Reglerenligt direktivkontrollen om
besiktningarfinansieringen veterinära85/73/EEGtiv 96/43/EG avom

animaliska produkter. Därlevande djur och vissa sägsoch kontroller av
besiktningarför dessaska hadet allmännainledningsvis ansvaretatt

"4 rskr. 179.1997/98:48, JoU21,Prop
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gemenskapsavgift.och kontroller. Avgiften s.k. Denär tas ut ettsomen
schablonbelopp täcka utgifter förskasom

besiktningsenheten,löner och sociala kostnader för-
genomförande besiktningar ochkostnader samband medadministrativa i av-

kostnader fortbildninghänföras nödvändiga förkontroller; till detta kan av
inspektörer".

helaLivsmedelsverket intefår täcker enligtavgiftDen uttassom
restsubstanser. Införlivande dettakostnaden för kontrollen avav

miljoner kronorLivsmedelsverket 4innebär enligtdirektiv att avca
skjutas till.anslagsmedel måste

förin ska %tillsynsavgifter kommunerna 15deAv tarsom
förtill Livsmedelsverketkronor förasnärvarande miljoner13-14 över
tillmyndighetsuppgifter. denna ordning komfinansiera centrala Näratt

livsmedelstekniker,förstärkning medför bekosta dendet att somvar
Överföringen också1989."° medel skullebeslutaderiksdagen avom

ochtill kommunerLivsmedelsverkets rådgivningkostnader förtäcka
laboratorie-livsmedelstillsynen, centralaoffentligasamordning denav

dessabilaga beskrivsmetodutveckling. framgår 6uppgifter Somoch av
livs-den nationellarubriken Samordningunderuppgifter avnumera

omfattarmedelstillsynen som

tillsynsansvarigtillsammans medföretagbranschinspektioner på-
hälsoskyddsinspektör och länsveterinärochmiljö-

regional eller lokal nivåkontroll påprojektinriktad-
falloch i vissapolitiker, tjänstemänför representantertemamöten—

för näringslivet
tolkning bestämmelseroch information,rådgivning av-

livsmedelstillsynenden kommunalauppföljning ettgenomav-
särskilt rapporteringssystem.

nämnder,och kommunernasmiljöförvaltningamaMålgrupper är som
Syftet medlänsstyrelserna. dennalivsmedelstillsyn,förhar samtansvar

korrektenhetlig och tillämp-tillsyn åstadkommaindirekta är att en
livsmedelslagen.ning av

tungarbetad,har visat sigkommunal uppbördordning medDenna
frånavgifternafå inför kommunernaeftersom det ofta svårtär att

Livsmedelsverket.tillöverföringartill försenadeföretagen, vilket leder

"5 deras nedbrytnings-farmakologisk verkanmedRestsubstanser:rester ämnen avav
kananimaliska produkter ochtillandra överförsprodukter ämnensamt somav som

96/23/EEG.skada människors hälsa Dir.
6 JoUl4.1988/89:68 51,Prop s.
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kostnaderVerksamhetenskan motiverasFinansieringsmodellen attav
ifråga-avgiften kandem. Menorsakarförsta ledetibelastar den som

därförPrincipielltsynpunkt:praktisk attprincipiell ochbådesättas ur
lagstiftningentillåtagandegrundläggande atthar attettstaten se

Prak-EU.åtagandeocksåhar Sverige gentemotefterlevs; ettnumera
kostarrundgånguppbördsordningeninnebärtiskt pengar, somaven

pengar.
finan-myndighetsuppgifter,centraladeKommittén att nusomanser

kommuner-Livsmedelsverket 15 %tillöverföringsieras avavgenom
anslagsfinansie-åtagande ochstatligtbetraktasavgifter, bör ettsomnas

statsbudgeten.överras
följdtillförstärktshar attsamordnande insatserBehovet caavav

till kommu-Livsmedelsverketfrånförtsharanläggningar över200
gälleranimalieproduktionmedanläggningardennaFör typ avnerna.

harVidaretillsynsobjekt.för andrareglerdetaljeradebetydligt änmer
kontroll lettoffentligdirektivEGstillämpningenhetligkravet på omav

arbetekommissionensmedverkan iochrapporteringökade krav påtill
offentligadenieffektivitetenochlikvärdighetenutvärderamed att

årligenmyndigheterbehörigamedlemsstatemasskaBl.a.kontrollen.
enligtutförasskainspektionerdevadkommissionenredovisa till som

och huromfattaskaoch 14artikel 489/397/EEGkontrolldirektivet
livsmedels-direktivEGsVidare krävergenomföras.skaofta de om

utföraskamyndigheternabehörigadeartikel 893/43/EEG,hygien att
riskbedömningförprincipernabl.a.kontrolleraförinspektioner attatt

s.k.föreskrifttillämpas. EnHACCPkontrollpunkterkritiskaoch om
46livsmedelsförordningeninfogats iharinspektionernorrnerande a

1997:kraft den lträdde i§, marssom

övervakaförbehövsinspektioner attskall utföra de attLivsmedelsverket som
föranledsförpliktelserdefullgörlivsmedelsornrådetpå avSverige som

unionen".Europeiskamedlemskap iSveriges

härdenvisarunionen typenländer iandra attmedjämförelse avEn
åtagandenationelltmyndighetsuppgifter, ettrepresenterarcentrala som

anslagsfinansierade.normaltEU, ärgentemot
LivsmedelsverketsanslagsfinansieringförslagKommitténs avom

medstatsbudgetenpåbelastningenmyndighetsuppgifter ökarcentrala
närvarandeförSpannmålskontrollen kostarkronor.miljoner13-14

normerandes.k.anslagsmedel förBehovetkronor.miljoner0,7 av
restsubs-föroch46livsmedelsförordningenenligtinspektioner, a

budget-förslagensFråganhär.beaktatstanskontroller har inte om
kapitelbehandlas sist ikonsekvenser
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Sammanfattningsvis utgår kommittén således från direktaden till-att
livsmedelsanläggningar ska avgiftsfinansierad. Stick-synen av vara

provskontroller gränsvärden i livsmedel allmänhet anslags-iärav
fmansieradef finansieringsform bör för denövervägassamma

avgifts-likartade kontrollen i Sverige odlad spannmål ärsom nuav
finansierad. ifrågasätts ñnansieringsformen för kontrollenövrigt inteI

förpackningsmaterial och import/export.av av
frågansammanställning kommitténs ställningstaganden tillEn av

anslags- eller avgiftsñnansiering finns i tablå 7:4. Myndighetsupp-om
gifterna har där delats de två huvudgrupper kan betecknasin i somsom

ochden offentliga förvaltningens gwndelement myndighetsutövning-
förvaltningsverksamhet. dennaövrig verksamhet eller s.k. faktisk I

anslags-/skatteñnansieras uppgifterna:uppdelning

och lokaltnormgivning centralt-
lagföringviss uppföljning, m.m.-

de flesta stickprovskontroller samt-
informationsinsatser myndigheternas initiativgenerella görssom-

kandirekt tillsyn riktad informationför underlätta arbetet medatt
betalt för:det däremot finnas skäl att ta

7 dock bararestsubstanser svenska animalierkostnaderna kontroll iförAv är enav
frånstickprovskontroller produktermiljoner kronor.del anslagsñnansierad 4 av

avgiflsfmansierade.tredje land heltär
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Tablå finansiering7.4 Livsmedelstillsynens
AvgiftSkattuppgiftTyp av

MYNDIGHETSUTÖVNING
XNormgivning

Tillsyn vid anläggningar
och godkännandePrövning

och besiktningInspektioner
Uppföljning anmärkningarav

leder till anmärkningarUppföljning anmälningar somav
leder till anmärkningar XUppföljning anmälningar intesomav

Xandra ingripandenLagforing och

Särskilda kontroller
vegetabiliska produkter Xanimaliska ochStickprovskontroller av

EU-länderfrån andraförs insom
grönsaksprodukterinhemska frukt- ochStickprovskontroller av

spannmålinhemskStickprovskontroller av
producerade animalierStickprovskontroller inhemsktav

vegetabilier från tredje landanimalier ochStickprovskontroller av
livsmedelanimaliskaImportkontroll av

Exportkontroll
förpackningsmaterialKontroll av

Övrig tillsyn
laboratorieroch tillsynGodkännande av

FÖRVALTNINGSVERKSAMHETFAKTISK
utbildningRådgivning information inkloch

EnligtVid myndighetsutövning ovan
I övrigt

Xförfråganefter-
X Xmyndighets initiativ*-

Åtgärder rättsverkande beslut.eller innebärsyftar tillMyndighetsutövning: som
myndigheter ochbindande förgenerella föreskrifterBeslutNormgivning: ärsomom

enskilda.
till de företagoch informationmyndighetsuppgifter*Livsmedelsverkets centrala

företaginitiativ informeratillsyn Ml-lNsverkets direktaföremål för attsamtärsom
tillsynen.underlätta den direktai syfte att
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Allmänna överväganden7.5 om

taxeprinciper

årsavgiftavgiftssystemet bygger saktaxa formnuvarande på iDet av
storlek, egentligenmed hänsyn till anläggning ochsätts typ ensom av

riskbedömning. förligger också till grundschabloniserad Saktaxan
medan detför godkännande livsmedelslokal,den avgift tas ut avsom

har lett till anmärkning möjligtför uppföljning är att ta utav prov som
myndighetens kostnader.avgift motsvararen som

exportkontrollbestämmelsema, tillsförekommer enligtTimtaxa som
kommunal tillsyn medför anläggningar undervidare tillämpas 200ca

produktion animaliska livsmedel.av
genomsnittlig tidsåtgång.beräknas schablonmässigt påSaktaxa

ellerlämplig för prestationer rutin-Sådan brukar ärtaxa somanses
från fall tillmycketlikartade och kostnaderna inte varierar sånär ett ett

förutsägbarheten, både försaktaxafördelen medDen ärannat. stora
allmänhet lätt admi-också iföretaget och för myndigheten. Den är att

klassificeringlivsmedelstillsynen krävsdet inistrera, även enom som
dockoch arbete med registrering. Detlivsmedelsföretagen är enav

måste ibetydligt omfattande registreringliten del den görassommerav
uppbördsrutinerFakturerings- ochmed själva tillsynen.samband är

del alla avgiftssystem.också ofrånkomlig aven
bidra tillgenomsnittskostnad kanoch beräknad påkändAtt ärtaxan

säkra påmed alla kanrättssäkerhet i ochupplevelse attatt varaen av
påtagligtordeefter grunder.betala Det annars vara en mersamma

den detberäknad saktaxa imed schablonmässigtnackdel att en-en
få tillvilket kanfelaktig och orättvis,fallet kan upplevasskilda som

enskildes krav påbetala.avgiftsskyldige Denföljd den rätts-vägraratt
offent-besluthär avseendeti detsäkerhet attgaranteras om engenom

ligrättslig avgift kan överklagas.
följamed viljanhängeraspekt på rättvisaEn attsammanannan

omfattande ochRegelsystemetför livsmedelshanteringen.reglerna är
bådeofrånkomligtdetberör företag. så000 I50 är attstor gruppen

följa dem varierar. Ireglerna och förmåganinställningen till ettatt
denkan det upplevas orättviststrikt tillämpadmed attsystem taxa som

denavgifter för tillsynfår betalaföljer reglerna somsomsammasom
för dendet blir dyrarereglerna. Rättvisan kräverlättare på atttar som

fordraroch därigenomoch redlighetlever till kraven på hygieninte upp
tillsyn.mer

g avviker från riskbedöm-livsmedelsförordningenenligt 16avgift,Den tas utsom
grundas tid.såtillvida avgiftenningsprincipen som
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enskil-för detkostnaderochtidsåtgångpåberäknadtimtaxa,Tidtaxa
denmeningenden attavgiften irättvisadenärendet,da mestär

kostnadenvadOsäkerhetkostnaderna.faktiskade omkommer närmast
känslaskapakantidtaxa,mednackdel avpåfallande enblir somär en

tid-genomfördheltgodtycke. Enmyndighetensutlämnadatt vara
högreställerkostnadsbärare,till visskostnadvarjehänförtaxa, som

kostnadsredovisningochtid-fortlöpandepåsaktaxankrav än -en
debetalt förfåsvårtdet attkandetgrad göradentillibland så att

kostnaderna.faktiska
börlivsmedelstillsynen attplaneringen varaförutgångspunktEn av

ochriskbedömningmyndighetenspågrundasomfattningochinriktning
redlighet.ochhygienlivsmedelshanteringenibristeriakttagnapå

långsiktigamåsteverksamheten styrasplanering avMyndighetens av
helaöverblickgod överpågrundasochövervägandenochbehov en

håller sigfortlöpandemyndighetenförutsätter attansvarsområdet. Det
stårföretagdeiskötslivsmedelshanteringen somhurinformerad om

företagvarjeråd attallmännaLivsmedelsverketsI angestillsyn.under
Beträffandeår.gångminstinspektionföremål för perblibör en

krav,särskildaomfattasanläggningar,animalieproducerande avsom
inspektioner.betydligterfordras tätare

dimen-basorganisationkantillsynsuppgiftplaneradedenna enFör
fastanuläget. Deniavgifterfastamedfinansierasoch somsioneras

särskildaförocksådenså utrymmeberäknaskan attavgiften ger
PIK.kontroller,ektinriktadeprojprojekt

tillsynsaktiviteter,andraförhandstill somligger närmareTimtaxa
företagen,frånefterfråganellerförhållandengrund isinhar externa

schablonmässigttill denförhållandeutökad itillsyn ärfördvs. somen
aktivi-handförstagäller iDettillsynen.planeradekostnadsberälcnade

kanegentillsynen,ibrister,konstaterade t.ex. somföljdtillteter av
böriakttagelserSådanaverksamhet.företagsiriskernaöka ettantas

detäckaavgifternabörsituationendentillsyn. Iintensifieradtillleda en
uppföljningen.förkostnadernafaktiska

be-efterochintäkternakan anpassastimtaxa resursernaMed en
anmärkningEfter tassärskilt.motiverasfallenskiltvarjeihovet, som

ochinformationåterbesök,formitillsynutökadvidavgift avut
förnyadiakttagelser samtgörsdeanledning evmed sområdgivning av

uppföljningförkostnadenhelatäckeravgiftEnprovtagning. som
ersättning.möjligheter utvidgade att taväsentligtmedför

behovetfår attlivsmedelstillsynen anpassakommunaladenI
önskemåletfallsärskilt motvägasvarjesjälvkostnaden itillavgiften

avgift.schabloniseradlätthanterlig,administrativt merom en
be-fårsjälvakommunernaföreslagittidigare attharKommittén

kommunernasförmeddelasbemyndigande kanEttsina taxor.stämma
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prövning och tillsyn enligt livsmedelslagen medöverensstämmersom
den ordning harregeringen föreslagit för miljöområdet.som
Vidare bör bestämmelsen kommunernas uppbörd avgiften förom av
"den statliga tillsynen bort.tas

Livsmedelslagen föreslås29 få denna lydelse:§a

"Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddelasom
föreskrifter föravgifter myndighets och enskilt kontrollorgansettom en
kostnader for tillsyn enligt lagen, enligt föreskrifter meddelats med stödsom av
lagen eller enligt de EG-förordningar kompletteras lagen. Sådanasom av
avgifter får också myndighets kostnader för prövning enligt lagen,avse en
föreskrifterna eller förordningama.
Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter sådanaavgifter det gällernärom

kommunal myndighets verksamhet".en

Livsmedelsverkets direkta tillsyn redan huvudsak avgiftsfman-iär
sierad, tidigare redovisats. Tillsynsområdenas olika karaktär harsom
lett till varierande taxeprinciper kommit tillämpas. Således haratt att
exportkontrollen delavgifter fasttvå grundavgift och fjäder-timtaxa,
fátaxan och slakteritaxan fyra delavgifter.tre

detI nuvarande generella avgiftssystemet Livsmedelsverkettar
enligt förordningen avgift för1989:1110 livsmedelstillsyn utom m.m.

avgift för tillsyn industrianläggningar och vissa mobilastörreen av av
livsmedelslokaler. tillämpar verketHär regler kom-samma som

Om dessa bestämmelser för den kommunala tillsynens delmunerna.
bemyndigande bestämma avgiften, bör Livsmedels-ersätts ett attav

verket fá motsvarande befogenhet. Därmed skulle behovet anslags-av
medel för denna tillsyn minska. Enligt tablå skillnaden7.2 mellanär
kostnader och intäkter nuvarande generella avgiftssystemi miljoner3,6
kronor. förslag fullKommitténs kostnadstäclcning innebär såledesom
motsvarande minskning anslagsbehovet.av

7.6 Avgiftsuttag beräkningsexempel-

Syftet med detta avsnitt uppfattning hur mycket avgifternaär att ge en om
behöver höjas vid övergång från nuvarande skattefinan-i principen
sierade till huvudsak avgiftsfinansieradi kommunal tillsyn.system en

Enligt det allmänna direktivet livsmedelshygien 93/43/EEGom
artikel 8 ska alla livsmedelsanläggningar inspekteras med regelbun-en
denhet anpassad till riskerna med anläggningen. Köttärsom anses
medföra de riskerna. slakterierna särskiltgäller därförFörstörsta
strikta krav köttbesiktningen, fortlöpande. finnsi sker i övrigtMensom
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mängdendenföromfattningtillsynens storakrav pådet någrainte av
Livsmedelsverketharvilka kommunernaför ansvaret.tillsynsobjekt,

föremål förblibörverksamhetvarjerådallmänti attsäger ett
år.gångminstinspektion peren

påminiminivâriktmärke förfinnasdetskäl behöver etttvâAv en
förmed företagenkontakternaikontinuitetvissDels krävstillsynen: en

konkretadeiriskerbedömakunnaskamyndigheteransvarigaatt
avgiftoffentligrättsligbetalar attdendels förutsätterfallen; enensom

kanminiminivâdennaKommitténlämnas. attmotprestation anser
kontakter ifärreochtillsynsobjektochinspektion/år atttill enanges

ofarligverksamheten ärsärskiltmotiveras attbehöver t.ex.allmänhet -
förfungerandeväloch systembeprövatfinnsdeteller ettatt

egentillsyn.
planeradeför denbehöverkommunvarjebasorganisationDen som

kännedomdengrundvalpådetaljikostnadsberäknaskantillsynen av
stödmedintressedetföretag. Här attvarje ärlokaltfinns avavomsom

bedömaräkneexempelnågra

inspektion/år,förbehövsbasorganisationvilken ensom-
ochbasorganisationför dennabehövsavgiftsintäktervilka som-

avgiftsuttaget.blir idetförändringarvilka-

fullkommunerna uttarkonsekvensernaekonomiska attsamladeDe av
entydigt,beräknagår intelivsmedelstillsynen attförkostnadstäckning
för årenfinnsuppgifterFöljandeosäkra.ingångsvärdena äreftersom

1996:och1995
Livsmedelsverkettillhar kommunernabokslutsuppgifterPå basis av

150tilluppgårLm.kostnkostnadernatotalade caredovisat att --
disponeratsharårsarbetskrafter338och 332kronormiljoner att resp
föranvisningarnaenligtbåda årendelivsmedelstillsyn rappor-för

chef,inspektör,exempelvisin,räknaskategorierallaskallteringen
".sekreterare, provtagare

Kommunför-SvenskagjordesenkätundersökningdenEnligt avsom
miljö-inompersonalresursema16,6 %används1997höstenbundet av

års-motsvarande 299livsmedelstillsyn,förhälsoskyddsområdetoch
helaassistenter. Förinteinspektörerchefer ocharbeten avser men

kronor,° vilket ärmiljtill 349totalkostnaden 1redovisasområdet oner
grund-på1996,förvadkronormiljoner än290drygt 20 % sommer

rådallmännaochföreskrifter"9 med1990:10 omFSKungörelsen SLV
livsmedelstillsyn m.m.

SCB: Kommunernasnationalräkenskapemam tillredovisningEnligt kommunernas
räkenskapssammandrag1996,finanser
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val bokslut, redovisades MHNzs totala kostnader kommu-iav vara
rapportering till Livsmedelsverket. Med utgångspunkt i andelennernas

personalresurser beräknar förbundet totala kostnaden för livs-att
medelstillsynen 1996 16,6 % 349 miljoner kronor bilagal 224var x
5. Därtill kommer kostnaderna för provtagning 26 miljoner kronor.

verkligaDen kostnaden för den kommunala livsmedelstillsynen skulle
således högre framgått50 % har kommunernasänvara som av

tillrapportering Livsmedelsverket.
skiljer årsarbetskrafter uppgifternaDet 30 mellan i Livsmedels-ca

verkets sammanställning kommunernas rapportering och enkät-av
undersökningen, beroende denpå inte med assis-att tarsenare gruppen

Beräkningsexemplet fortsättningenutgår i från de siffror förtenter.
personal och kostnader har framtagits i enkätundersökningen.som
Kommunförbundet medräknar produktiv tid månad 110äratt per
timmar timmar/årsarbetskraft.1 320 blir, med utgångspunkt iDet 299
årsarbetskrafter, totalt disponibla för400 000 timmar ärca som
livsmedelstillsyn.

Tidsåtgången för inspektion år kan med stöd tidredovis-en per av
kommunmning från uppskattas till för besöket före-timme påen en

och något längre tid för planering och efterarbete. tidsramenOmtaget
vidgas förtill exempelvis timme besöket och timmar för plane-1,5 2,5
ring och efterarbete, totalt timmar/inspektionstillfålle, skulle det åt4

för200 000 timmar samtliga 000 livsmedelsföretag.50 Det motsvarar
således ungefär hälften disponibla hos årsarbetskrafter.timmar 299av

Nedan redovisas beräkningar hur mycket avgifterna behöver ökaav
under förutsättningar:angivna

a inspektioner/år50 000

Intäkterna nuvarande årsavgifter miljoner kronor,90är varavav ca
Livsmedelsverket,15 % 13-14 miljoner kronor överlämnas till enligt

verkets sammanställning kommunernas rapportering. Kostnadernaav
enligt Kommunförbundet miljoner kronor, vartill kommer 26224är ca

miljoner kronor för provtagning och analys. Med utgångspunkt dessai
siffror innebär full kostnadstäckning för tillsynstimmar400 000 att
avgiftsuttaget behöver dvs.öka med 250 90 160 miljoner kronor,-
med förhållande% i till nuläget. klara års-75 För att ettca normen
besök/totalt behövs intäktsökning200 000 timmar med 22422 26+en -
90 48 miljoner kronor.

m Livsmedelsföretagen kommunen något mindre riksgenomsnittet.i änär
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föravgifter behöverhur mycketbedömningEn tas ut enmer somav
deltillockså hänsynmed besök/år måsteplanerad tillsyn atttaett aven

fortsättningen. Detskattemedel ikostnaden behöver betalas ävenav
Omfatt-med allmänheten.till och kontaktergäller främst information

intäkterVidare finns andraverksamhet okänd.sådan änningen är nuav
medanläggningarkommunal tillsyn 200årsavgifterna: För av ca
denfr.o.m.livsmedel betalar företagenanimaliskaproduktion av

särskild avgift; dennaformtillsynen kostar ivadl januari 1997 av en
kostnaderna förhär frånbortsesf.n. okänd. I beräkningenintäkt är
särskild ordningkronor, imiljonerimportkontroll, 6 ersättssomca

kommunen.fastställsenligt taxa avsom

Övriga tillsynstimmarb 200 000

tillsynen,avgiftsuttag för den övrigaökatbehovblirDet störreett av
medhuvudsak finansierasiplanerade tillsynen,utanför den som nu

det sigpersonalresurseroförändradekommunalskattemedel. Vid rör om
fullmeditillsynstimmarytterligare 200 OOO systemettsomca

Även det vissahär finnsavgiftsñnansieras.skallkostnadstäckning nu
ökadefram detför fåräknasbehöveravgiftsintäkter attavsom

livsmedelslokalergodkännandeavgifter förgälleravgiftsuttaget. Det av
miljoner§-tillstånd 3,3kommuner och 16kronor/270miljoner4,9

förochlqonor,8 miljonerkommuner, totalt drygtkronor/238
storlek.till okändanmärkningaruppföljning av

planerade till-utanför denverksamhet,avgiftsfinansieradeDenna
till följdåtgärdertillstånd, dels andradels prövningomfattar avsynen,

Livsmedelsverketfrånefterfrågan/uppdragellerspecifikt behovettav
myndighet.eller annan

för den uppföljningavgiftdet görsSärskilt viktigt utär att tas som
livsmedels-riskbedömd ibrister ellerkonstateradetill följd av

tillsynnödvändigbetala förfårförsumliga företaghanteringen. Att mer
verksamtpraktiken blikan ibestämmelsernaföljerde ettän mersom

påföljdema.de rättsligaför tillsynsarbetetstöd än

Totaltc

kansammanställning,denfrågetecken i görasfinns fleraDet avsom nu
förkostnadernaför täckaökaavgiftsuttaget behöverhur mycket att

Ökningen avgif-första handbegränsasitillsynstimmar.400 000 attav
fortsätt-uppgifter iockså vissaidag ävenattäventer tas ut avmen

skattefmansieras:kommerningen att
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bibehållen skatteñnansieringTablå och7.5 Avgiftsuttag
Årsavgifter miljoner kronor901996

avgiftsintäkter 1996Andra
kommuner2704,9lokalgodkännanden-
kommuner2383,3§-tillstånd16-

anmärkningaruppföljning av-
animalieproduktion-

Bibehållen skattefinansiering
allmänhetentillinformation-

från allmänhetenanmälningar-
hälsoskyddsåtgärder-

kronor98+ miljonerTotalt
finansieringenjanuari 1997 fördentillämpas fr.o.m. lExportkontrollregler av

produktion anima-EG-direktiv förreglerasanläggningartillsyner avavsomav
livsmedel.liska

behöverberäkningsexempelKommunförbundetsutgångspunkt iMed
livsme-kostnadstäckning iför fullinmiljoner kronortotalt 250 tasca
7.5tablåsammanställningenfrågetecknen idelstillsynen. Om nuovan

mil-totalt 110blir detkronor,miljonertill drygt 10antas casummera
avgifter Avgifts-ökadeföranledabehöverkronor intejoner som

till-för 400 000kronormiljonertotalt 140medbehöver ökauttaget
synstimmar.

denLokalt varierarlandet.för helagenomsnittBeräkningen är ett
standardtill denmed hänsynföretagenmellantillsynenplanerade som

kompetens,personalensutformning,lokalemashar,egentillsynen
beräknadeinspektionstimmarna,totalt 000200Devarusortiment mm.

till denmed hänsynfördelastimmar/inspektion,genomsnittligt 4på
företag.enskiltvarjekontrollbehov irisk ochfinnskännedom omsom

400tillsynenstatligadentillämpas i ärexportkontrolltaxaDen som
avgiftsintäktfisk.för Denkronoroch 575för köttkronor/timme som

frånbortsetttillsynstimmarbetala 200 000 ärförbehöver atttas ut
förut-enligtkronor,miljonerana1yskostnader, 112 antagnaovanca

m Kommunförbundet harberäkningantagande dendettadrag styrksl somavgrova
Därhälsoskydd i kommunerna.ochmiljö-enkätundersökningen 1997gjort i om
förintäkterinbegripadessa tordeintäkter;kronor imiljoner104redovisas

Kostnadstäckningenräkneexemplenbeaktats iharimportkontroll, inte ovan.som
skullevilketmiljoner kronor,bruttokostnadema 250beräknas 47 % avvara

med avgifter.täckskostnadernakronormiljonerbetyda 117att av
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blir försättningar. 50 000 inspektionsbesök kronorDet 560 timmeper
exkl. förkostnader ana1yser. timkostnad verklighetenDen isom
behöver för den behovs- efterfrågestyrdaoch kommunala till-tas ut

kommer mellan kommunerna,variera beroende på dels hurattsynen
mycket kommun tillvarje vill skjuta skattemedel för täckaattav
kostnaderna, dels skillnader föri kostnader löner, lokaler m.m.

förslag leder till effekterKommitténs motsvarande för den direkta
tillsyn Livsmedelsverket enligt generellanuvarandeutövarsom
avgiftsregler se avsnitt ovan.7.5

Med utgångspunkt de siffror har beräknings-i ianväntssom
följ ande sammanställning exkl. försvaret:exemplen kan göras

Tablå 7.6 Livsmedelstillsynen i Sverige Milj kr
Totala kostnader ca Avgiftsintäkte Anslag/Skatter

I
Kommuner 250 110 140
SLV 280 158 122

530 268 262Totalt

konsekvenserEkonomiska7.7

finansieringsprincipenTillämpning7.7.1 av

kommunala livs-avgifter till full kostnadstäclcning för denOm tas ut
kommunala ekonomin finan-medelstillsynen, påverkas den attgenom

från skattebetalarkollektivet till företagen.sieringsbördan omfördelas
direktiv 1994:23 gäller för kommitténEnligt det generella Dir. som

offentliga åtaganden skall sådan situationiprövaatt enenom
kommunalekonomiska effekterna och denbedömning degöras omav

s.k. finansieringsprincipen tillämplig:är

och landsting skall åläggasFinansieringsprincipen innebär kommuner inteatt
dessamedde samtidigt får möjlighet finansierauppgifter annatatt attutannya

besluthöjda skatter. riksdagen, regeringen eller myndighet fattarOmän somen
det ekono-kommunala verksamheten kan bedrivas billigare, skalldengör att

motsvarande mån."kommuner och landsting minskas imiska forutrymmet

förutsättningslöstkommittédirektivet med kravetgenerellaDet att
offentliga åtaganden motiverades den långsiktiga strategi,pröva somav

fem sedan för avskaffa det struktu-riksdagen beslutade för år attom
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Finansieringsprincipen ärfinansema.offentligadeunderskottet irella
innebärtillämpningpolitik. Dessekonomiskalångsiktigaled i dennaett

minskas.ellerökasstatsbidragsramenatt
överläggningarvidbekräftatsharFinansieringsprincipen om

mellanhölls 1996ekonomin,kommunala senastför denriktlinjer som
kommunförbunden.bådaoch deregeringen

finansieringsprin-redovisning1994vårenfickRiksdagen aven
för principenstillämpning Riktlinjernaochsyftebakgrund,cipens

betän-kommittén iKommunalekonomiskautveckladestillämpning av
statsbidragbalanssamhällsekonomiskekonomi iKommunalkandet -

1991:98.SOUsamarbetsfonnerochhandlingsutrymmeför ökat nya
ochriksdagstatsbidragetminskaskallriktlinjernaEnligt staten om
kanverksamhetenobligatoriskadenbeslutfattar gör attregering som

billigare:bedrivas

upphävaminskas attockså kunna enstatenbör"Bidraget genomom
vissavgiftsñnansieringtillmöjligheter av enavgiftsrestriktion nyager

verksamhet."

tillämpningenförriktlinjertillförslaggodkände regeringensRiksdagen
fmansieringsprincipen.av

finansierings-såledesskalllivsmedelstillsynengällerVad nu
tillförslagkommitténs nyttenligtriksdagentillämpas,principen om -

såavgiftsintäkternaökamöjlighetkommunerna attavgiftssystem ger- verk-Uppgifternaminskar.budgetbelastning omkommunernasatt
utgångspunkt imedosäkra,visserligenkostnadersamhetens är men

beräknats7.6avsnittharkostnadsuppgifterKommunförbundets ovan
Ikostnadstäckning.fullförinbehöverkronor tasmiljoner250att

föravgifterikronormiljonerl00ungefärinkommunernanuläget tar
Livs-tillförs överde 15 %inbegripettillsynochprövning som

till-delarvissakommitténhar attVidare ansettmedelsverket. av
detskattefinansieras; rörbehöverfortsättningenisynskostnadema även

kanintekronor,miljoner10drygtuppskattningsvis somsig om
beräkningenhar iutgångspunkter anta-dessaMedavgiftsñnansieras.

tillsynstimmar,000400personalresurseroförändradevidgits att,
öka-föranledabehöverintekronormiljoner110totaltförkostnader ca

mins-tillledakankostnadstäckningfullsåledesochavgifterde enatt
kronor.miljonermed l40kommunernaförskattebelastningkad ca

livs-förkostnadernadelhursjälva storKommunerna avgör av
efter-därför först iDetskatteñnansieras. ärskamedelstillsynen som

förinneburitharavgiftssystemetändradevad detmöjligthand att se

"3 FiUl9.och 150,1993/94:1o0Prop
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ekonomiska effek-deutvärderingden kommunala ekonomin. En av
förhandlingarnaåterkommandeför deunderlagbör görasterna omsom

företrädare för kommunerna.ochmellan regeringenstatsbidraget
innebäratorde kommafinansieringsprincipenTillämpningen attattav

sannoliktavgiftsintäkter, 100ökademed deminskasstatsbidragsramen
möjliga.avgiftsreglemaföreslagnadekronor, gör140 miljoner som-

finansieringsprincipemaföreslagnainnebär deföretagen attFör
skatte-minskadedenavgifter betalasökade måste motsvararsom

ungefärmiljoner kronor140för kommunerna. ärbelastningen
drygt1996livsmedelskonsumtionentotaladenpromillel varsomav

drycker.alkoholhaltiga Kommunernasexkl.miljarder kronor140
tillsynsobjekten,fördelas påkostnadernahurriskbedömning avgör

ipå priset,mån denkostnadsökningen, i denvilket hur tas utavgör
drabbar konsumenten.sista hand

statsbudgetenBelastningen på7.7.2

statsbidrags-den mån mindreblir istatsbudgetenpåBelastningen som
avgiftsintäkter.ökadeföljd kommunernasminskas till avramen

kommittén ingaLivsmedelsverketanslagen tillgäller görVad egna
nuvarandeuppgifter finnsderedovisarbedömningar utan omsom

anslagsbehov.beräknadeanslag och
ocksåinnebärfinansieringssystemtillförslag attKommitténs nytt

direkta tillsynavgifter för denkanLivsmedelsverket utta som nu
enligt för dengällergenerella reglerfinansieras somsamma

med 3,6anslagsbehovetminskartillsynen.kommunala Däremot
kronor.miljoner

kommunernatill stöd förtillsyn ärindirektas.k.Livsmedelsverkets
finansieraskommittén börenligtåtagande,statligtuttryck för ett som
14miljonermedbudgetbelastningenökarDärmedstatsbudgeten.över ca

spannmålstickprovskontrollerkommitténkronor. Vidare att avanser
närvarandeförkostnadenanslagsfmansieras; ärockså bör ca

med 14+O,7-anslagsbehovetökarår. Totaltmiljoner kronor0,7 per
likartadeför tvåkostnaderTillkommandekronor.miljoner3,6 11,1

livsmedelsförord-enligtinspektionernormerandeuppgiftercentrala -
restsubstans-och1997,kraft den lträdde iningen 46 marssoma

harinförlivas96/43/EEGavgiftsdirektivetföljdtillkontroll attav -
kronor.miljonertill 4beräknat 6,5Livsmedelsverket resp.

avgifts-ökadekan deredovisatsberäkningarEnligt de ovansom
med istatsbidragsramenminskamöjligt stor-detintäkterna göra att
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leksordningen 100 140 miljoner kronor. Exakta uppgifter avgift-om-
intäkterna kan erhållas först i efterhand
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Tillsynsverksamheten8

ska tillsyns-1990:10kungörelse SLV FSLivsmedelsverketsEnligt
be-för alla verksamheterfastställa kontrollprogrammyndigheten som

föränderligaverksamheter dockSådanalivsmedelslokal. överdrivs i är
Tillsynsföretagen.åvilar primärtegenkontrollenförtiden och ansvaret

låsninginnebäregenkontrollprogramfastställandemyndighetens enav
fastställandetochtidpunktvid givenutformningvid verksamhetens en

ansvarsförhållanden.uppfattningaroklaraleda tillkan även om
fastställabörtillsynsmyndighetema intedärförKommittén attanser

hellerfinnssådant krav inteNågotegenkontrollprogram.företagens
regelverk.uttalat i EUs

obligatoriskadenUtvärdering8.1 av

egentillsynen

och underlagmetodAllmänt,l

medskall utvärderakommitténbl.a. systemetvåra direktivI sägs att
ha olikautvärdering kanföretagen.egentillsyn för Termenobligatorisk

utvärderasellerföreteelseinnebärakaninnebörd. Den attt.ex. varaen
givenbestämda kriterier iantaluppfyllerdenutifrån ett enom

utfalletställerockså innebäraden kankravspecifikation; att enavman
talarförändringen,medmålsättningförändring givenmot manen

innebärakan ocksåmåluppfyllelse; dengradibland merenavom
ställaförändringkonsekvensernabeskrivning attallmän utanav enav
talarmålsättning,mål eller givenkvantitativadem någramot manen

engelskeller medlägesbeskrivning attibland term omenom en
avsnittetbeskrivs iutvärdering ärof the art. Denbeskriva state som

utvärdering.innebördenden sistaexempel på termensnarast av
aspekter.kvalitativakvantitativasåvälBeskrivningen somavser
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årligahar varit bl.a. kommunernasUnderlag för utvärderingen rappor-
och frånytterligare PMLivsmedelsverket, någratering till rapporter

egenkontrollenfrån uppföljningarLivsmedelsverket samt rapporter av
Stockholm på initiativrestaurangsektorn Lund och gjortsiinom som av

på iaktta-Utvärderingen grundar sigdär.miljöförvaltningarna även
Stockholm,studiebesök vid miljöförvaltningama ividgelser gjortssom

ochoch faktaGävle NoraGöteborg, Malmö, Lund, Västerås, samt
tillfällen.vid dessasynpunkter inhämtatssom

förmed företrädarestudiebesök har intervjuer gjortsdessaUtöver
och forskningsinstitut.branschorgan

bransch-företräder olikakommitténde iNågra experter somav
erfarenheterdelgivit sinaskriftligen till kommitténharorganisationer

obligatoriska egentillsyn.synpunkter på företagensochav

Bakgrund8.1.2

livsmedelsområdet i Sverigeegentillsyn inominföraTanken attom
Livsmedelsstadgekommitténs be-den s.k.framfördes ursprungligen i

1970.1" verk-Innehavareföreslog bl.a.Kommitténtänkande år att av
bedrivsverksamhetenskall förlivsmedel hanteras, sörjasamhet, där att

tillämp-och desslivsmedelsstadganöverensstämmelse medi noggrann
tillmed hänsynanordnasyfte skall hanningskungörelse. sådantI en

verk-fortlöpande tillsynändamålsenliglivsmedelshanteringens art av
dedetframhöllKommitténegenti11syn.samheten även ansvar som

verksam-produkter ochförha sinasjälva måsteenskilda företagarna
kontrolloffentligmyndigheternaskullekommitténheter. Enligt genom

inteföreslogegentillsyn.utövade Däremotföretagenövervaka att
fastställa egenkontroll-skulletillsynsmyndighetenkommittén att

programmen.
prop0sition,5 Livsmedelsstadgekommitténsföljde pådenI som

obligatoriskföreskriftförslag tillnågotlämnades intebetänkande om
befogenhet före-riksdagen regeringenegentillsyn. Däremot attgav

föreskrevs:livsmedelslagenfall. 29§egentillsyn i vissa Iskriva om
föreskrivafårbestämmermyndighet regeringeneller denRegeringen

efterskalllivsmedelshanteringennäringsidkare inom utövaatt enen
Regeringenhanteringen.särskild tillsynlämpadverksamhetens art av

tillsyn.föreskriva sådanLivsmedelsverketbemyndigade att om

m Livsmedelsstadgekommitténsochlivsmedelsstadga m.m", SOU 1970:6 7"Ny
betänkande

25 livsmedelslagFörslag till1971:61,Proposition m.m
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föreskrev Livsmedelsverketbemyndigandekraft dettaI om egen-av
mögelgifter iframställnigdricksvattentillsyn vid leverans samt avav

tillsynsmyndig-föreskrevLivsmedelsverketoch fikon. ävennötter att
frivilligomfattning och inriktningunderrättadhet skulle siggöra avom

däreftenmoffentliga tillsynendenegentillsyn samt anpassa
År livsmedelskontrollenutredningtillsatte regeringen1983 aven ny

minskad resursförbruk-möjligheter tillredovisamed direktiv bl.a.att
LKU ånyoLivsmedelskontrollutredningens.k.ning. Den tog upp

livsmedelskontrollen bordebedömdefrågan egentillsyn. LKU attom
därvidochbefintligasamordningkunna förstärkas resurseravgenom

egenkontrollm. betänkande, 1986:25,SOUI LKUsbl.a. företagensutnyttja
livsmedelskontroll,beslutför årsvilket till grund 1989 sägslåg attom

systematisktegentillsyn påföretagensskäl utnyttjadet finns ettatt mer
bordeuppfattningEnligtoffentliga kontrollen. LKUsdeninomsätt

sigför tillgodogöraegentillsynenaktiv delsamhället attta mera aven
denansågkontrollen. LKUden offentligadennna verksamhet i att

egentillsyn ochobligatoriskmiljöskyddet medfinnsordning inomsom
livsmedelskont-inomkontrollprogram bordefastställda ävenprövas

28 föreslogUtredningenrollen

före-livsmedelsproduktionmedvarje anläggningför principiatt-
verksamheten.egentillsynobligatoriskskrivs aven

fastställsegentillsynföreskrivenmedanläggning ettför varjeatt-
kontrollprogram.

avsågrskr 2631988/ 89:68, JoU14,beslut propårs stats-Genom 1989
bl.a.Sverige,livsmedelstillsynen ipåställa skärpta kravmakterna att

propositionenegenkontrollprograrn. Iegentillsyn och sägs attgenom
formnågonföretag måste halivsmedelshanterandealla egen-av

för-skall utarbetabekostnadoch företaget påkontrollprogram att egen
tillsyns-anfordran frånvidslag till sådant Företagen ärprogram.

egenkontrollprograrn.förslag tilllämnaskyldigamyndigheten att
fastställaundantagmedsedan vissaTillsynsmyndigheten har att --

livsmedelslokal.bedrivs iverksamheterför allakontrollprogram som
miljö-vad gjordes inomanalogi medtillsynsmyndigheten iAtt som-

någotegenkontrollprogrammenskulle fastställaområdet nytt.var-

26 Tillsyns-Livsmedelsverket,1997-08-04.och egenkontrollprogram, PMEgentillsyn
enheten Per Mattsson.

27 egentillsyn.egenkontroll ochspråkbruketväxlandeBeträffande det av
egenkontrollprograrn.egenkontrollEgentillsynBilaga 3Se - -

128 sid 158.livsmedelskontrollutredningen, SOU 1986:25,Betänkande av
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både hygien och redlig-omfattar egentillsynenriksdagens beslutEnligt
administ-tillsynsmyndighetskulle centralLivsmedelsverkethet. som

för ökadkrävdesförändringargenomförandet de ensomavrera
befintli-Med stödlivsmedelskontrollen.den offentligaegentillsyn i av

livsmedelsförordningenlivsmedelslagen och 53 §regler i 28 29 §ga -
obliga-föreskriftermeddelabefogenhetLivsmedelsverketfick att om

ochskyldighetföretagensegenkontroll och upprättatorisk attom
Livsmedelsverkets kun-kontrollprogram.till Imed förslaginkomma

1990:10,livsmedelstillsyn SLV FSrådmed allmännagörelse om
verk-yrkesmässigt driverdendet bl.a.ändrad 1996:15 att somanges

egentillsyn.mskyldiglivsmedel hanterassamhet vilken utövai är att

nulägeegenkontroll ochGenomförande8.1.3 av

målsättningenursprungligadenLivsmedelsverket attEnligt egen-var
periodinförts inomföretag skulle haberördahos allakontrollprogram en

1990.130julifrån denräknat lårtreav
kungörelser rådmed allmännautfärdat femLivsmedelsverket har

livsmedelsverksamheter,olikaför någraegenkontrollprogram t.ex.om
storhushåll, livsme-bageriercharkuterivarutillverkning,styckning, , förledningtilloch kräftdjurfiskdelsbutiker, hantering m.m.av

all-egenkontrollprogram. Deförslag tillutarbetardeföretagen när
egenkontroll-standardförslag tillslagsråden kan ettmänna somses

verk-olikavarierar iriskernaeftersområdenoch i sägs attprogram
verksamhetensefterkontrollprogrammenmåstesamheter anpassas

tillämpligaråden bör ide allmännaEnligtomfattning.ochinriktning
ochför bagerierkontrollprogramiområden ingåföljandedelar t.ex.

konditorier:

lokaler och utrustningför rengöringRutiner av
Kontroll rengöringav
Temperaturkontroll

mikrobiologisk kvalitetKontroll av
märkningochsammansättningKontroll av

Kontroll vattenav
livsmedelSpecialdestinerade m.m.

29 egentillsyn".förlegala grundenBilaga Den
° sidBilaga, 14.saml RR8,Riksdagen 1994/95. 2
131 FSoch SLV1991:18SLV FSFS 1991:4,1991:3, SLVSLV FSSLV FS 1991:2,

1992:5.
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De allmännna råden preciserar sedan för varje område vilka konkreta
kontrollåtgärder bör kontrollgöras, rengöringen bör sket.ex. attsom av

antalet aeroba mikroorganismer kontrollerasatt tryck-genom genom
platta eller liknande metodik. Metoder för temperaturkontroll i kyl- och
frysutrymmen liksom frekvensen foräven, provtagning etc.anges
De allmänna råden för livsmedelsverksamheterövriga uppbyggda påär
likartat sätt.

Kommunförbundet har utarbetat för storhushållen.typprogram Vissa
branschorganisationer har tagit fram motsvarande förslagäven till typ

för egenkontroll utbildningspaket i anslutning till dessa.samt Såprogram
har Sveriges Livsmedelshandlareförbundt.ex. SSLF utarbetat digertett
material omfattning och genomförande egenkontroll.om av

Sveriges Hotell Restaurangföretagare SHR tillhandahåller en
s.k. lathund för god hygien i restaurangköket.

Reglerna obligatorisk egenkontroll från 1990, ändrades årom som
1996 innebär således livsmedelsföretagen måste ha kvali-att en egen
tetssälcring verksamheten. Företagen skall identifiera vilka riskerav

finns i hanteringen och hur dessa risker kan reducerassamtsom var
eller elimineras se bilaga 7. Detta bör enligt den s.k.göras HACCP-
principen. Företagen ska redovisa sina för bl.a. personal-program
hygien, rengöring och kontrollmätningar. skaDet framgå iäven ett
egenkontrollprogram hur tillsynen tillgår för uppfylla livsmedels-att
lagstiftningens krav. Tillsynsmyndigheten ska, såvida inte verksam-
heten mycket enkel eller sker i mycketär liten omfattning, således
fastställa egenkontrollprogram för varje företag. Egenkontrollprog-ett

ska vidare, primärt företagenspå initiativ, kontinuerligtramen anpassas
till verksamheten. Livsmedelsförordningen föreslqiver:42 § Innan en
livsmedelslokal med dess inredning eller verksamheten i lokalen ändras
väsentligt skall anmälan till den myndighetgöras tillsynutövarsom

1oka1en.2verksamheten iöver Tillsynsmyndigheten kan sedan med
§1stöd tillsynskungörelsen 2 företagaren inkommaattav uppmana

med och uppdaterat förslag till egenkontrollprogram.ett nytt
Företagen således skyldiga följa fastställdaär kontrollprogramatt

och myndigheterna skall övervaka företagens egenkontroll, dvs. utföra
offentlig revision egentillsynen. bör,Detta enligt Livsmedelsverketsav
allmänna råd, gång året och besöketgöras bör lämpligen för-en om
anmälas. På många produktionsanläggningar, särskilt sådana som pro-
ducerar animaliska livsmedel, krävs tillsyn mycket oftare. slakterierPå
skall alla djur besiktigas före och efter slakt.t.ex. Dessutom skall

Z Förordning 1993:1376.
33 SLV FS 1996:15.
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inspektioneroanmäldakontinuerligttidigare, göramyndigheterna, som
företagen.hosprovtagningaroch

förhälsoskyddsförvaltningama attochmiljö-förFörberedelsetiden
1990-taletbörjanibeslutstatsmaktemasefteregentillsynengenomföra av

reformen.innebördenkonkretadenråddeosäkerhetoch avkort omvar
introduktionenvidvarieradearbetsformer avTillsynsmyndighetemas

uppmanadehälsoskyddsförvaltningarochmiljö-Vissaegentillsynen.
besökteAndraförslag.medinkommabrevenbart attföretagen per

Ytterligarekontrollprogram.enskiltvarjediskuteradeochföretagen
bordeansågtillsynsmyndigheternavadförmallarfärdigagjordeandra

synpunkter.förföretagenföreladesvilkakontrollprogrammen,ingå i
sedanfastställdesynpunkternågrakomintedetOm

tillsynsmyndigheterna programmen.
1995/96anslagsframställningfördjupadeLivsmedelsverketsI -

hälso-ochmiljö-134 kommunernastillstödverkets1997/78 sägs att
denuppbyggnadenfaseninledandeden avunderskyddsnämnder av

otillräckligt.sigvisatlivsmedelstillsynenskärpta vara

§Enligt 25livsmedelslagstiftningen. aöverträdelservidSanktioner av
överträdelserförverka atttillsynsmyndigheternaskalllivsmedelslagen

önskemålMotivet1989.infördesBestämmelsen varbeivras.lagenav
kraftfulltpåtillsynsmyndigheterna ett merstatsmakterna attfrån om

överträdelser.beivraskulletidigaresätt än
näringsidkareförstraffansvar somstadgar30 §Livsmedelslagen om

medmeddelatsföreskriftbryteroaktsamhet mot somellermed uppsåt av
verksamhetens artefterutövalivsmedelslagen att§29 enstöd omav

egentillsyn.dvshanteringen,tillsynlämpad av
domstolarnalivsmedelslagen gör att§25iUppenbarhetsrekvisitet

förbudochvitesföreläggandenvidbevisningpåkravställer höga
brottmål röridomarkopiorlöpande somfårLivsmedelsverket av

polis-uppgiftregelmässigtinteverketfår omlivsmedelslagen. Däremot
hellermeddelas inteUppgifteråtal.till omlederinteanmälningar som

dendärfalldvsstrafförelägganden,tilllederpolisanmälningar som
lokaladomstol. Detillgårfalletåklagaren attbötfalls utantilltalade av

kommu-följsingripandenbeslut genomtillsynsmyndighetemas uppom
rapporteringårliganernas

7/94.SLV Rapport1997/98.1995/96B anslagsframställningFördjupad -
livsmedels-tillunderlagenhetenJuridiskaS Livsmedelsverket, ang1997-06-11PM

tillsynsutredningen.
saluför-Förbud,Livsmedelsverkettill36 rapportering anges:årligakommunernasI

åtalsprövning.omhändertaganden samtbud,
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Från finns,åren 1992 till 1997 enligt den statistik utredningen tagit del
totalt domar, frikännande förtecknade116 10 hos Livsme-av, varav

delsverket. det totala antalet förtecknadeAv domar brottavsåg motsex
föreskrift egentillsyn. dessa heltEn frikännande. innebarEnom av var
fällande dom vad gäller egenkontrollen, frikännande beträffandemen
hantering, dvs fallande domar har avkunnats i åtminstone fem fall för
bristande egentillsyn.

har således förekommit,Det i bl.a. Värmland och Norrbotten, att
företagare fällts domstol för bristande egenkontroll. företagsledarei En
i Värmland dömdes till dagsböter för30 egentillsynen inte bedrevsatt
enligt fastställt kontrollprogram. Vid tingsrätten i Boden har under

fällande förtid domar underlåtenhet följa krav itre attsenare
Ävenegenkontrollprogrammen avkunnats. Skövde har fällande domi

för brister i egenkontrollen registrerats. utdömda straffen påDe 30var
eller dagsböter.40

8.1.4 Granskningar egenkontrollenav

Riksdagens gjorde 1993/94 särskild granskningrevisorer en av
Livsmedelsverkets och uppföljning livsmedelstillsynen påstyrning av
lokal kommunernas och länsstyrelsemas och arbete pånivå samt ansvar
livsmedelsområdetm. införRevisorerna påpekar Jordbruksutskottetatt
riksdagsbeslutet egenkontroll särskilt underströk egentillsynenattom

offentliga kontrollen fick inkräkta aktivdel den inte påsom en av en
tillsyn från myndigheternas sida. konstaterarI revisorerna attrapporten

fallet.granskningen tyder på så har blivitatt
rapport framhöllyttrande Riksdagens RevisorersI Kommun-över

förbundet egenkontrollen infördes med stöd allmänna rådbl.a. att av
och speciella temadagar för kommunerna. Innebörden egen-av
kontrollen utvecklades aldrig tillräckligt. för de enskildaKriterier
kontrollmomenten inte, enligt Kommunförbundet, från Livsme-gavs
delsverket.

utvärdering bör kommunernasRevisorerna ansåg görasatt en av
för egenkontrollen respektive direkt avseende påinsatser tillsyn med

den risk föreligger den direkta oanmälda tillsynen och deatt egnasom
tillräcklig vidaremätningarna inte prioritet. I sägsrapporten attges

37 Bihang, Saml Riksdagens Förslag DelRiksdagen 1994/95 Protokoll 2 revisorers
33 Kontroll livs-Svenska Kommunförbundet. Yttrande 1994-05-17. 1993:67.Dnr. av

medel. 1993/94:9.Rapport
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Livsmedelsverkets,såväl kommunernasbör omfattautvärderingen som
egenkontroll.förbranschens insatserochlänsstyrelsemas

hadegranskning,gjorde sinRiksdagens revisorerTidigare, innan
livsinomstatliga tillsynendengranskatRRVRiksrevisionsverket

‘° beträffanderapportsinkonstaterar imiljöornrådena. RRVmedels- och
besöktverketde kommuner attbl.a. ingen troregentillsynen att somav

framförallt inte itänkt,detfungerakommeregentillsyn att varsom
haskallbestämmelsernaenligtföretagde småmånga somav

egentillsyn i livsme-införandetRRVegenkontrollprogram. säger att av
företagensproblem.rad Attmedförknippatdelskontrollen är en

bakteriologiskatidervid vissapersonal till mäta temperatur, att taatt
påmätvärdendokumenterarengöringsproveroch samt att enprover

genomförafall Viljadeisvårt attblankett har visat sig ävenvara
detkommunervidare många attfinns. Enligt RRVegenkontroll anser

egentillsynen. Detefterlevnadenkontrollerasvårt uppgesär att av
harföretagenverifieramyndighetenförsvårtexempelvis att omvara

tillfälleuppgifter vid rätträttnoterat
tillförslagframsjälvatilloviljamed ellerproblem taattFöretagens

ochmiljö-till mångalettenligt RRV,har,egenkontrollprogeam att
egenkontrollprogramtillförslagsjälvahälsoskyddsnämnder upprättat

harsynpunkterfått in någraintedesynpunkter. Omförde skickat utsom
rådallmännaLivsmedelsverkets attfastställts. omprogrammen

inteföretagetfastställa ävenmyndigheterna kan ett omprogram
dockkonstaterarundantag. RRVtänktmed förslaginkommit ettsomvar

föriställetregelblivit ettkommunervissaförfaringssätt idettaatt
undantag.

enligt RRVvarierarintensitetochinriktningLivsmedelskontrollens
införandetbedömningenRRV attkommuner.landets görmellan av

skillnader.dessaundanröjeregentillsyn inte

Problem1

indikerarutvärderingföreliggandeförgrundtilllegatmaterialDet som
egenkont-ochegentillsynmedmedproblemetdet systemetstörstaatt
utbildninginformation,gällerfortfarandeochgälltharrollprogram --

egenkontroll.tillincitamentmindre företagensoch de svaga

39 sidBilaga,saml RR8,1994/95. 2Riksdagen
statligaden14° granskningtillsynmyndighetersochegenkontrollFöretagens aven-

23-91-0804.dnr.1993:7 RRVmiljöornrådena. Fochlivsmedels-tillsynen inom
dvs.och 1992,4 åren 1991undergenomfördesmed kommunernaintervjuerRRV:s

började byggasegentillsynmedperiod dådenunder systemet upp.
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För såväl tillsynsmyndigheterna for de flesta dem drevsom av som
livsmedelsverksamhet egentillsyn något införandetnytt närvar
beslutades. Den majoriteten företag oförbereddastora på refor-av var

egentillsyn och kravet på fastställt egenkontrollprogram.ettmen om
Många företagare begrep inte alltid egentillsyn dennyttan av av egna
verksamheten och inte varför kontrollen skulle dokumenteras. Stats-
makternas beslut hellerinte förberettså det från början fannsattvar en
beredskap hos myndigheterna för kunna tillräcklig information.att ge

LivsmedelsverketmEnligt kunskaperna hos tillsynsmyndighetemasvar
personal mycket varierande. Som följd detta rådde inledningsvisav en
situation osäkerhetstorav

Många företag kom till början inta negativ attityd tillatten en
egenkontrollen. En bidragande orsak till detta kan ha varit tillsyns-att
avgifter infördes samtidigt. uppfattningEn vissa företagare fram-som

Livsmedelsverkenmförde enligt först ska vi betala för kont-attvar,
rollen och den själva.görasen

För flertalet industrier innebar däremot, enligt Livsmedelsverket,
kravet på egentillsyn inte någon förändring. Företagens kvalitetsstörre
säkring ofta vida omfattande de krav egenkontrollenänvar mer som
medförde. Offentligheten egenkontrollprogrammen väckte emellertidav
viss opposition bland industriföretagen då fastställande kontroll-av

och de handlingar ingick besluteti korn bli offentliga.attprogram som
följdSom den situation rådde kom det krävas extraordinäraattav som

infonnations- och rådgivningsinsatser från tillsynsmyndighetema för att
etablera fungerande egenkontroll hos förstai hand de mindreen
företagen.

Spännvidden i livsmedelsföretagen vad gäller deras storlek och
karaktär och därvid i synnerhet förekomsten många små enheterav

i sig problem det gällerutgör egentillsynen.ett när Den kate-senare
gorin uppgår till storleksordningeni 38 företag000 och därmedutgör
den klart dominerande andelen tillsynsobjekt. v

Tillsynsmyndighetema orsak till egenkontrollen idagattanger som
inte fungerar tillfredsställande den ofta mycket låga kunskapsnivån hos
personalen vid många livsmedelsanläggningar. Personalen inser inte
behovet kontroll då de harinte kunskap riskerna i livsmedels-av om
hanteringen.

Z Egentillsyn och egenkontrollprogram, PM 1997-08-04 Livsmedelsverket, Tillsyns-
enheten Per Mattsson.

43 I sitt yttrande Riksdagensöver Revisorers Kommunförbundetrapport attanser
Livsmedelsverkets kritik motsägelsefull ochär Kommunförbundet vänder sig mot

Livsmedelsverket frånsäger sig alltatt eget ansvar.
‘ 126.notse
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Utvärdering1

egenkontrollprogramberäknarhälsoskyddsnämndema attochMiljö-
hade årdessalandet. Avianläggningarför 000fastställas 32behöver

vilketfastställdaanläggningareller 1611996 2991 program,procent,
1993fastställdaAndelen80målsättningen procent.ligger programöver

84 %.och 199575%199465 %,var
upplevsegenkontrollprogramreviderafastställa ochmedArbetet att

ocharbetskrävande stormycket ävenkommunerna om enomsomav
tidmycketmåstekontrollprogramharanläggningarnadel ettnuav

fastställdadeföljafå företagenned påläggas att programmen.att
tids-mycketegenkontrollenmed ärarbetetKommunerna attanger

ägarbyten.medproblem tätahar dessutomStorstadsregionemaödande.
fördelatmycket ojämntfastställandetmed ärarbeteKommunernas
företagallaharkommuner nästanmångaIkommuner.olikamellan

fastställtfortfarande inteandra kommunermedan merkontrollprogram,
mindre 10har procentänkommunerlandetsfåtal. 13I avän ett av

fastställdaföretagen program.
till-enligtegenkontrollprogrammen,konstaterasocksåkan attDet

framkom-Vadofta.tillräckligtreviderasintesynsmyndighetema, som
gjorttillsynsmyndighetemaegentillsynende revisionervidmit somav

förefallerföljs.alltid Detintekontrollprogramfastställdabl.a.är att
mindreochstorhushåll samtmindre restaurangerbutiker,främstvara

kontrollprogram.sinaföljinteföretagtillverkande ersom
bra. Däremotallmänhetbedöms iskolmåltidskökeniHygienen vara
undersökningvisarDetbättre.fungera t.ex.egenkontrollenkunde en

EgenkontrollenKalmar.imiljökontoret1997vårengjordes avsom
åtgärdade konsta-ochfulltfastställdaföljde utNågraskiftade. program

varför,förståriktigtföljde attAndra programmet utanterade brister.
kontroller.någraufördeinteöverhuvudtagetmedan några

egenkontrollpro-fastställtfåttharföretag ettförhållandetDet att ett
utförande.tillkommeregenkontrollenförgarantiingen attutgörgram

utförandet ityder påLundochStockholm attbl.a.studier iEnskilda
dokumentationenminstoch intemed bristerbehäftat attfallmånga är

ochMiljö-bristfällig.kanmätresultatochåtgärderutförda varaav
för-dettamedvetnavältyckshälsoskyddsförvaltningama omvara

företagenandelhuriuppfattningregel storoch har ihållande avomen
deNågratillfredsställande.fungerakanegentillsynen avsägassom

andelenangivitmed harkontaktvarit iutredningenförvaltningar som
till ifåfrån några stor-procentföretageniegentillsynfungerandeväl

å30 35leksordningen procent.

321/97.S SLV-Rapport1996.livsmedelstillsynRapportering om
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livsmedelsindust-deläget idag inomBedömningen störreärär gottatt
offentliga storhus-tillfredsställande deinomoch ganskariema större

bland detycks finnas privatadominerande problemenhållen. heltDe
detaljhandelsföretag.storhushållen och mindremindre

egenkontroll ochGenomförandeunder 8.1.3.avsnittSom nämnts av
med all-kungörelserutfärdat antalLivsmedelsverketnuläge, har ett

olikaförformegenkontrollprogram iråd typprogrammänna avom
rådbetydelse dessa allmännalivsmedelsverksamheter. Vilken om

förslag tillutarbetandehaft för företagensegenkontrollprogram har av
kontakterenligt debedöma,svårtegenkontrollprogram är att men

harhälsoskyddsförvaltningarochhaft med antal miljö-utredningen ett
frånkommit inegenkontrollprogramfå förslag till spontantytterst

avseendet.marginell detbetydelsen varit isannolikt harföretagen, så
detutbildningseffekt uteslutas iochinforrnations-kan inteDäremot en

i medvetandegjorda.uppmärksammade ochfrågorna blivitatt
allmänna rådLivsmedelsverketskonsekvens ärEn attavannan

vilket bl.a. i RRVshälsoskyddsförvaltningar,ochmiljö- nämnsvissa
rapport, för föreläggautgångspunkttilldessatagit atttypprogram

tillsynsmyndig-för synpunkter. Omegenkontrollprogramföretagen
de förelagdafått synpunkter harin någraheterna sedan inte programmen

följaföretag ålagtsmedfört dessaVilket sinfastställts. i ettattatttur
verksamheten.till Inomheltsannolikt inte är anpassattypprogram som

hur väl dehar det inteutvärdering gjortsför den prövatsnusomramen
factoföretagen deförelagtspå detta äregenkontrollprogram sättsom

emellertidsitutionenkonsekvensverkligheten. Enanpassade till är attav
myndig-egenkontrollprogrammetkommaföretagen kan ettatt somse

det,myndigheten kräverfonnella skäl förhetspåfund attupprättas avsom
med insiktenochföretagets intresse. Idet ligger iförinte attatt om

särskilthellerföretaget intefinns risk försaknas äregenintresset att
egentillsynenkanföljd dettaSomföljamotiverat programmet.att av

förhållandemyndighetsansvar. Ettkomma uppfattas ettatt somsom
ordning förmed nuvarandeolägenhetenallvarligastebedöms denvara

egenkontrollprogram.egenkontroll och
förföretagmotivera mångaKommunförbundet det svårtEnligt är att

problemvikten detta.förstår inte Ettegenkontrollprogram. ärDe annatav
företag ofta bytermånga ägare.att

tillinteutformat egenkontrollprogramgenerellt är anpassatEtt som
följaför livsmedelsinspektöremadetkan svårareverkligheten attgöra

mycketåtgärder och mätningarbehövligaegentillsynen, då t.ex.upp
förriktigtintedet fastställdaväl kan ha gjorts, programmet passarmen

dokumentera åtgärderna.att

46 Jfr 130.not

7 18-0904
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företa-livsmedelstillynen påoffentligabygga dentanke bakomEn att
intressegemenskapfinnasdet förväntasegentillsyn är att engens

etablerabl.a.kvalitetssträvandenmellan företagens systemattgenom-
emel-tyderIntervjueregenkontrollprogram.ochkvalitetssälcringför -

förinförföretagfallet,lertid på så inte systemär utanatt som
tenderar betraktaHACCP-principenregel enligtkvalitetssäkring i att--

egenkontrollprog-frånsepareradekvalitetssäkringsprogrammen som
förfrämstegenkontrollprogrammenoch attupprättasattrammen

krav.tillsynsmyndighetemastillmötesgå
haft före-egentillsynen påobligatoriskadeneffekter harVilka

Livsmedelsverket har ställtmatförgiftningarkomsten sammanav
fyra första1990-taletsmatförgiftningar underregistreradestatistik över

inträffadeantaletförefallersammanställningår" Utifrån denna mat-
år.styckenomkring 30och liggakonstantganskaförgiftningar pervara

eller ökning iminskningsigtendens tillnågonfall intevarjeI varesyns
kan någondrabbadeantaletheller itid.antalet under denna Inte personer

högsttilllägst 733frånSiffran varierartendens spåras. sompersonersom
Möjligen kanklartnågotsifferserien visar inte mönster.807,1 manmen

detochdet första åretvärdetdet högstatrend medminskandespåra en
sista.lägsta det näst

mörkertaletdåförsiktighetmed densiffror får tolkas störstaDessa
och vidamycketmatförgiftningar över-det gäller stortnär varaanses

gårdet knappastblirSlutsatsenstatistiken. attofficielladen attstiga
avseende,dettaitillsynssystemeteffektiviteten i attuttala sig menom

matförgiftningarantalettyder påpåtagligtfinns någotdet inte attsom
1990-talet.underminskat

ändring.trendmässigheller någonvisar inteotjänligaAndelen prov
kvalitetseffekteruttala sigkanutifrån dethellerSå inte avomman

egentillsynen.

överväganden och slutsatser8.1.7

1986125148 föreslårbetänkande, SOULivsmedelskontrollutredningensI
obliga-miljöskyddet medfinns inomordningdenutredningen att som

inombörkontrollprogramfastställda ävenegentillsyn och prövastorisk
alltsedan miljö-gällermiljöskyddsområdetlivsmedelskontrollen. Inom

verksamhetmiljöfarligmedföretagikraft 1969träddeskyddslagen att
dekraven isåverksamhetersinakontrolleraskyldiga atthar varit att

sig pri-egenkontroll riktarpåuppfylls.beviljats Kravettillstånd som

47 41/94.intervjuundersökning, SLV RapportresultatSverigeMatförgiftningar i av-
B 158.SOU 1986:25, s.
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tillståndspliktiga anläggningar. Egenkontroll skall skemärt mot även
kontrollprogram saknas.om
likhetI med inom livsmedelstillsynen egenkontrollen inomutgör även

miljöområdet grunden för den offentliga tillsynen. tillsynsmyn-Av
dighetema godkända eller förelagda kontrollprogram basen för dennaär
kontroll.

Miljöskyddet, skyddet den miljön kan ettav gemensamma ses som
vämande kollektiv nyttighet. Detsamma kan livsme-sägasav en om
delstillsynen skydd första föri hand konsumentkollektivetär ettsom

också har syftet bidra till skapa likartade konkurrensförut-att attmen
sättningar.

skiljer det livsmedelstillsynen finns tydligtDet iär att ettsom
individuellt intresse. den enskilde konsumenten,Det representeras av

han drabbas dålig matkvalitet blir till företagetnär motpartsom, av en
med och förutsättningarmotivation bevis. miljötillsynenIatt presentera

diffust kollektiv med varierande intressen. Iär motparten ett mer
realiteten det där myndigheten med sina tillståndsvillkor ochär mät-
ningskrav det uppenbart dokumentationenDärär ärmotparten. attsom
enligt det egenkontrollprogram krävs måste tillämpas. Armarssom
finns det underlag för tillsynen. däremot egenkontrollrutinemainte När
inte följs livsmedelshanteringen det indikation ökad riski påär en som
bör myndigheten anledning skärpa sin kontroll inspek-attge genom
tioner och provtagningar och därigenom tillrätta med de brister som
kommer till uttryck i dokumentationen.

brist efterlevnaden livsmedels-En i egenkontrollprogram iettav
hanteringen behöver därför inte bedömas lika allvarligt detnär ärsom
fråga följa tillståndsvillkor avseende egenkontrollprogram enligtattom
miljölagstiftningen. Därmed blir det dels hävda behovetsvårt att av
sanktioner frånden avviker fastställda egenkontrollrutiner,mot som
g överhuvudtaget myndighetsbeslut fastställa sådanaatt genom
rutiner.

förhållandet egentillsynDet inom livsmedelstillsynen till skillnadatt
från inom miljökontrollen kopplad till tillstånd bedrivainte är ett att
miljöstörande verksamhet miljöskyddet utsläppsvillkoreninom utgör-
grunden för egenkontrollprogrammen potentiellutan mer avser en-
risk vid bristande livsmedelshantering kan ifrågasättagör att man om
inte fastställandeegentillsyn med egenkontrollprogram livs-inomav
medelstillsynen medför våld nöden kräver. finnsDetstörre äns.a.s.
därför skäl kravet på kontrollmyndigheten ska fastställaomprövaatt att
egenkontrollprogram i samband med livsmedelstillsynen. Tillsyns-
myndigheten bör istället i högre grad fokusera tillsyn företagenssin på

för säkerställa de krav fråga och redligheti hygiensystern attegna om
ställs slutprodukten.påsom
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Ställer tillsynSverige andra krav EU Kommunernasövrigaän sägs
under de hög grad ha påverkats införandetåren isenaste avav
egentillsynen. Enligt 31/97 arbetet med fastställandetSLV-Rapport var

egenkontrollprogram vid slutet verksamhetsåret klart1996 ännuav av
Fastställandet ha upplevts mycket arbets-i alla kommuner. sägs som

krävande.
produktansvarslagen, trädde kraft den januari 1993,Enligt i lsom

produkt produkt orsakardet tillverkaren ansvarigär ären som om enav
för produkterskada. Produktansvarslagen stadgar s.k. strikt somansvar

oberoende vårdslöshet.vållar eller sakskador, dvs. ett ansvar avperson-
livsmedel. exempel-Produktansvarslagen gäller En äräven restaurang

dvs. detför de produkter tillverkas, Omvis ansvarig maträtter.som
framställningen produkt ligger iförekommer flera led i ansvaretav en

det led där bristen uppstod.
enlighet med förEgentillsyn och egenkontrollprogram i principen

produprivaträttsligt för företagen ellerHACCP primärtär ett ansvar
93/43/EEG, Artikel bl.a.s.k. hygiendirektiv, 3EGsI sägs attcentema.

verklivsmedelsföretag skall identifiera de idriver stegpersoner som
säkerhet och säkerställaför livsmedlenssamheten kritiska attärsom

upprätthålls ochfastställs, tillämpas,säkerhetsförfarandentillräckliga ses
utarbetats i HACCP-systemet.grundval de principerpåöver somav

utvecklingenmedlemsstaterna skallArtikel vidareI 5 sägs uppmuntraatt
livsmedelsföretagen frivilligtvilkade riktlinjer för god hygienpraxis,av

bestämmelserna artikelhjälpmedel för följa ikan använda attsom
egenkontrollprogram, intekräver praktikenEG-direktiven i attmen

härdvs. svensk lagstiftning gårskall fastställa dessa,myndigheten
de krav gäller inom EU.utöver som

mindre,särskilt depåpekats företagen,Vid har detintervjuer att
myndighetensegenkontrollprogrammenuppfattatenderar ettatt som

ansvarriktigt känner någotför vilket företagen intedokument, eget
fastställa företagenstillsynsmyndigheten skallNågot krav på att

denuttalat regelverket inomfinns således iegenkontrollprogram
offentliga livsmedelstillsynen i Sverigegemenskapen. deneuropeiska Att

egenkontrollprogram kan leda till uppfattningarfastställer företagens om
fastställandemyndighetensansvarförhållanden och risk finnsoklara att

förikläderföretagen tolkas myndigheten sig ettatt ansvarsomav
detta olämpligtlivsmedelshantering. Kommittén bedömerföretagens vara

skäl förbeaktande regelverk någotoch det finns inte med EUsav
fastställa egenkontrollprogram.myndigheten fortsättningsvisatt

"9 och Riksrevisions-saml. Bilaga, 22Jfr.även Riksdagen 1994/95. 2 RR8,t.ex. s.
verkets 1993:7, 30.Frapport s.
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Enmindre företagensde incitament.ochutbildningInformation,
egenkontroll-egentillsyn ochföretagensproblembildpreliminär av

varitdel hartillegentillsyninförandetpekar storattmot avprogram -
incitamentsproblem. Deochutbildnings-informations-,och är ett-

miljö-antalochLivsmedelsverkethaft med ettutredningenkontakter
tillfredsställandelägetindikerarhälsoskyddsförvaltningar ärattoch

dehuvudsak inomoch ilivsmedelsindustriema ävendeinom större
storhushållen.offentligastörre

betänkande, iLivsmedelsstadgekommitténsremissvarenBland över
fram-gången,för förstapresenteradesegenkontrollförslagvilket om

skulle inne-egentillsynobligatoriskfarhågorkritiskafördes att enom
mark-påslåsskulleföretagmedelstoramindre och utrisk förbära att

däremotbesannats,hakan knappastfarhågor sägasnaden. Dessa men
framförallt deoch dåföretagskategorierdessaförefaller det vara

levamed kunnaproblemendehar attföretagen störstamindre uppsom
fastställtefteregentillsynobligatoriskmed ettföljertill de krav ensom

egenkontrollprogram.
mindrede privatablandfinnastycksproblemendominerandeDe

oftasaknarföretagensmåhandelsföretag. Demindreochstorhushållen
egenkontrollprogram.följaochföroch upprättakompetens attresurser

ochinformationmednåofta svåraföretagende små attDessutom är
lågtpersonalochdärtilllönsamhetsmarginaler ägareärpressademed

utbildning.ochdelta i kursertillmotiverade att annan
informeragälla förskyldighet kan attstatenviss omEn anses

skyldighetdennalångthurdiskuterasdet kankrav,lagstiftningens men
majoritetendensådetOvedersägligen storaattsträcker sig. avvar

påoch kravetegentillsyn ettreformenoförberedda påföretag omvar
beslutStatsmakternasinleddes.genomförandetfastställt närprogram

myndig-hosberedskapdet fannssåförberetthellerinte att envar
från början.informationtillräckligkunnaheterna att ge

detuppgift föridag knappastdetkanDäremot envaraanses
egentillsynfungerandeföretagensöka attoffentliga övertygaatt enom

ifrågasättaskan detDärmedintresse.ligger i företagens myn-eget om
egenkont-rådgivningochinformationprioriteringdigheternas omav

välmotiverad.rollen är
Under årentrend.sjunkandevisarinspektionerutfördaAntalet en

minskningårligtioprocentigstorleksordningenihar19961993 en- Även visarprovtagningsfrekvensen31/97.SLV-Rapportregistrerats
antalet kanminskandedettillförklaringtendens. Envikandesvagten

inspek-omfattandefärretillsynsmyndighetema gör meratt menvara
Livsmedels-minskning.reellfrågadettroligentioner, är enommen

medhängerdelvisminskningenbedömningenverket att sammangör
tilllettvilketegenkontrollverksamheten,satsningkommunernas en
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omfördelning tolkning dettaEn är att resurserna merav resurserna. av
nödvändigtden rådgivning och information visat sigåtägnas varasom

för få stånd fungerande egentillsyn.tillatt en
förKommunförbundet framhåller de totala i landetatt resurserna

livsmedelstillsynen har minskat de åren.inte senaste
tillsynsförvaltningarkan ifrågasättas det rimligt mångaDet är attom

förbrukar problemkategorin mindredel sina påstor attresurseren av
företag få fungerande egenkontroll tillinse deras intresseatt atteget en

kontrollåtgärderinnebär risk för aktivastånd. prioriteringDenna atten
oanmälda kontroller kan utföras tillräckligsåsom inspektioner och inte i

råd ochomfattning. kan andra sidan hävdas prioriteringåDet att en av
kan höjatill företag litet längre siktinformation speciellt riktat små

Emellertid detlivsmedelshanteringen.den allmänna kvalitetsnivån i är
lagstiftningens krav.leva tillföretagensprimärt eget attansvar upp

företagen detta.uppgift övervaka DetMyndigheternas ärgörär att att
överlåter företagen älvamyndigheterna högre grad åtdärför rimligt iatt

ökat för sinorganisationeroch förekommande fall derasi att ettta ansvar
samband med företagensförsörjning och information imed råd

egentillsyn.

följ ande slutsatser dras:Sammanfattningsvis kan

miljötillsynlivsmedelstillsyn ochskillnader mellanRedovisade gör att-
fastställamyndigheterna skallanledning tilldet finns någoninte att

gäller livsmedelstillsyn. Intedetföretagens egenkontrollprogram när
denförfarande regelverket inomsådant iheller finns stöd för ett

europeiska gemenskapen.

rådgivningoffentliga åtagandetingår i detDet inte primärt att genom-
tillskyldighetföretagen derasoch information att attövertyga seom

livsmedelslagstiftningens krav.producerade uppfyllervaror

vägledningLivsmedelsverket utarbetagenomförandefas börI enen-
egentillsyn.om

livsmedelsbranschen och dessbör läggas påEtt större ansvar-
egenkontroll.effektivför utvecklingenorganisationer av en
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8.2 Kontrollen märkningav

förflertal kartläggningar indikerar kunskapen reglernaEtt att om
bristfällig förpackarmärkning många gånger hos demärvaror somav

kommitténs bedömningeller saluhåller livsmedel. Enligt krävs mer
information fler kontroller for förbättra märkningen butikerna.och iatt

företag där märkning livsmedel skerKommittén föreslår det i deatt av
ska finnas särskild utpekad och namngiven märkningsansvarig person.en
Uppgift skulle kunna ingå punkt imärlmingsansvarig t.exom som en
företagens egenkontrollprogram.

EES-avtalet8.2.1 Bakgrund,

grunden för gällande märkningsregler.EES-avtalet kan Detsägas vara
med-viktigaste direktivet direktivet 79/112/EEG tillnärmningär om av

ifrågamärkning, och reklamlemsstatemas lagstiftning presentationom
livsmedel. Direktivet s.k. ramdirektiv.är ettom

Ändringar syfte skärpalivsmedelslagen hade gjorts 1989 ii att
livs-sades bl.a. 1989/90:68livsmedelskontrollen. Därvid i omprop
ökadomfattning och inriktning kontrollen imedelskontrollens mål, att

undersöka livsmedlensutsträckning bör inriktas mot att samman-
Märkningen i övrigt,och innehållsdeklarationen riktig.sättning äratt

ökatkontrolleras bättre.bl.a. datummärkningen, sades också behöva Ett
inslag kemiska analyser förordades.av

regleradeskraft dentill EES-avtalet trädde i 1 januari 1994Fram att
livsmedelsförord-livsmedel livsmedelslagen,märkningen genomav

livsme-kungörelseoch Livsmedelsverkets SLV FS 1984:11. Iningen
bestämmelserna.grundläggande I 13§delslagen fanns de13-15

färdig-skulle påfanns uppräkning de uppgifter som angesen av
livsmedels-föreskrifter fannsförpackade livsmedel. iVissa närmare

märkningsbestämmelserförordningen 21-26 §§. Dessa ersattes
med bemyndigande i livsmedelslagen §prop 1992/932119 13 attett om

får meddelaeller myndighet regeringen bestämmerregeringen den som
Departementschefen gjorde be-livsmedel.föreskrifter märkningom av

tekniska ochmärkningsbestämmelsema utpräglat intedömningen äratt
med detaljeradedetaljerade. dåvarandesällan mycket Det systemet

regelmassan blev svårbestämmelser på norrnnivåer ansågs göra atttre
efterleva för företagen och svåroch därmed svåröverblicka attatt att

hälsoskyddsnämndema. Också konsumenternatillämpa för miljö- och
regler gällde. Med hänsynfå klarhet i vilkabedömdes ha svårt att som
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till detta ansåg departementschefen det angeläget begränsaattvara
antalet nivåer i regelgivningenf

Den tidigare svenska lagstiftningen tillgodosåg i märk-stort sett
ningsdirektivets krav, vissa justeringar nödvändiga. Delvismen var nya
bestämmelser märkning livsmedel infördes således och mediom av
EES-avtalet. Under övergångsperiod utgången juni 1995t.0.m.en av
fick de äldre bestämmelserna tillämpas. fick saluhâllasDessa varor
inom landet utgången 1996. Från den första januari 1997t.0.m. av
gäller emellertid de reglerna fullt och från denna tidpunkt skallutnya
livsmedel säljs förpackade märkta enligheti med den s.k.som vara
märkningskungörelsen SLV FS 1993: 19.

förpackarDen livsmedel för märkningenansvarig riktig.är ärattsom
Livsmedelslagen stadgar för livsmedel märks enlighet med deiattansvar
föreskrifter Livsmedelsverket meddelat. föreliggerDet för denansvar

driver verksamhet vidta åtgärder så livsmedelslagen följsatt attsom en
vad gäller märkning och straffrättsligt föreligger enligt 30 §ansvar
livsmedelslagen livsmedel märks felaktigtpå eller bristfälligtett sätt.om

Som grund för märkning butik krävsi åtföljs informa-att varorna av
fråntion leverantören. Vid butiksmärkning butiksägaren föransvarigär

korrekt märkta.äratt varorna
Området tota1harmoniserat,"‘ dvs. kanSverige inte lagstiftaär om vare
sig eller mildare bestämmelser. Märkningsdirektiven tillåtersträngare
således några avvikande bestämmelser.inte Under förutsättning att
konsumenterna vilseleds finns det emellertidinte inte något som
hindrar livsmedelsproducent frånsvensk frivilligt och ettatten som
konkurrensmedel produktermärka sina med uppgifter inteäven som
omfattas ochEES-avtalets krav inte införlivats i det svenska regel-av
verket. sådan uppgift balcningsdatum färdigförpackatEn påär t.ex.
bröd.

EES-avtalet och inneburitEU-inträdet har störreen gemensam
marknad med antal produkter och aktörer. behovetökarDettastörreett

utförlig märkning tillsatser.vad gäller ocht.ex.av en ursprung
Från den juli gällerl 1998 EG-regler märkning nötkött.nya om av

Hårdare krav ställs på den vill ursprungsmärka färskt och frystsom
nötkött med och uppfödningssätt. Fört.ex. sättaattursprung en
svensk flagga förpackningenpå måste dokumentation kunnaman genom
bevisa köttet verkligen svenskt.äratt

5 Prop 1992/93:1 19 23-25.ss.
5 gäller dockI Sverige speciella krav på obligatorisk kötthalts- och fetthaltsangiv-

påning charkuteriprodukter.
52 konsumenterna ochEU, SOU 1996:62, 99.maten, s.
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syfteMärkningens8.2.2

informationdenkonsumenternasyfteMärkningens är att om varange
konsumentensdenkunnabehövs för avgöra motsvararatt omsom

Bradesslämpligen hanteraskrav, hurbehov och samt ursprung.varan
för konsumenternaunderlättar sättamärkning attäven samman en

näringsriktig kost.
självbetjäningsbutiker,färdigförpackade ilivsmedel köpsflestaDe

bedömaMöjligheternafrågor.få påsvårtdär det kan attatt svarvara
ganskaoch luktmed hjälpkvalitetegenskaper och ärlivsmedlens av syn

olikavälja mellansvårtdet kanochsmå. Utbudet attär stort varaav varor
uppgifternaviktigasteförpackningsstorlekar. Deochfabrikat

finnasdärförval måstebraför kunnabehöverkonsumenterna göra ettatt
bådemärkningsuppgiftermed kräva vissa ärSyftetförpackningen.på att

redlighet ochvisstillförsäkra konsumenterna garanteraattdärigenomatt
detviktigtaktuella produkten. Detdenbeträffande är attsäkerhetviss

densåför märkningenansvarig attförpackningenpå ärvem somanges
upplysningarytterligare vartbehov vetharkonsument varanomavsom

vändahan skall sig.
kanriskertill vilkakännaförväntasintekankonsumentEn som

behöverlivsmedel,med visstförknippade t.ex.ett en varaomvara
bliför intebehandling i övrigtsärskildeller attförvaringsärskild

hälsovådlig.
korrektingrediensförteclcningendet viktigt ärallergikemFör är att

allergisk Ihanundvika sådant mot.för kunna ärfullständigoch att
livsmedelöverkänslighetellerallergimedräknar motSverige attman

allradetdessationde För ärhosförekommer avpersonerperson.var
medochkorrektingrediensförteclcningen stämmervikt ärstörsta att
ellerlivsmedlettillförtstillsatselleringrediensoch ingeninnehållet att
kanIngredienserförpackningen.framgår pådettabytts utan att somut

skaldjur,fisk,mjölk, nötter,överkänslighetsreaktioner ägg,orsaka är t.ex.
antioxidanter.konserveringsmedel ochspannmål, vissabaljväxter,

livs-reda påmärkningenfår ettkonsumentSom omgenomman
förvalutafårsig, såförväntarkvalitetmedel har den att manman

konsumenternalivsmedlen kaninformationkorrektMed ompengarna.
bli lurade.undvika att

ochsärskild förvaringtill behovvärde kännaDet attär stort avav
försäkerhetsskälenbartlivsmedel, inte ävenutanhållbarheten hos ett av

godfortfarandemedan detkonsumeras ärska kunnalivsmedlet avatt
ingredienser,mängddeklaration vissaIngrediensförteckning,kvalitet. av
exempel pånäringsvärdesdeklarationfetthalt och äruppgift t.ex.om

sammanhang.relevans i dettahauppgifter kansom



202 Tillsynsverksamheten SOU 1988:61

Märkningens form och innehåll8.2.3

Märkningen ska förpackningen ellerpå själva på etikettanges en som
fästs förpackningen. Märkningen skall väl synlig, lätt förstå,på attvara
läsbar och beständig och får vilseledande, vilket innebärinte attt.ex.vara
prislappar får placeras Huvudregeln märkningeninte äröver texten. att

svenska.ska påvara
för tillverka livsmedel skall iIngredienser har använts attsom anges

ingrediensförteckning. livsmedel inteFör är sammansatta, t.ex.en som
före-kött och räcker det med beteckning och iattorgan varans anges

kommande fall alltid djurslaget det uppenbartskall ingå inte ärom
skall fallande skala eftervilket djur Ingrediensema iangessom avses.

Även ochskall deklareras det har tillförtsingående mängd. vatten om
finns kvar till den färdiga5 % iänmer varan.

färsk fiskvara, färsklivsmedel mycket lättfördärvliga,Vissa är t.ex.
medSådana livsmedel skall märkaskyckling, köttfärs, och råkorv.organ

Livsmedelsäljas efter denna dag.sista förbrukningsdag" och får inte
lättfördärvliga får märkas med sistamycket inteinte är attsom anse som

livsmedel fårförbrukningsdag märkas bäst före". Så märktaskallutan
deefter länge butiken kansäljas angivet datum såäven attgarantera

beskaffenhet.fullt tillfredsställande Förunder rimlig tid därefter har en
försäljningsdag.sistaägg anges

vid salu-livsmedel identifikationsmärktaprincip skall allaI vara
identi-märkning skall parti kunnahållandet. Med hjälp sådan ettav

spåramärkning det skall möjligtfieras. Syftet med denna är attatt vara
omfattas kun-förpackade livsmedelfelaktiga partier. Alla slag avav

kungörelsen märkningidentifikationsmärlcning ochgörelsen omom
kungörelsenförekommande falloch livsmedel ipresentation samt avav

djupfrysta livsmedel.om
mängddeklaration, fetthalt, upptin-Ytterligare märkningslqav som

livsmedel.finns föroch spädningsanvisning vissaingsanvisning
märkas.Bestrålade livsmedel måste alltid t.ex.

obligatoriskaskall regel allaVid försäljning till konsument i upp-
gifter finnas förpackning.på varans

53 förståelig förspråk kan informationenAndra svenska ärän accepteras om
svenskainnebära det barasvensktalande. praktiken torde det iI ärstort settatt

språket kan komma ifråga.som
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egenkontrollMärkning och8.2.4

kungörelseLivsmedelsverketsråden tillallmännaEnligt de
bl.a. märkning.egentillsynen omfatta Detbör1990:10SLV FS an-

åtgärderlivsmedelsverksamhet vidtadriverkommer på den attensom
Verket har tidigaregäller märkning.följs vadlivsmedelslagenså att

verk-slagegenkontrollprogram för vissarådallmännagett ut avom
märk-egentillsynrekommenderass.k.samheter. dessaI typprogram av

och charkuteri-styckningomfattar bl.a.verksamheterförning som
bagerieroch ñskprodukterlivsmedelsbutiker, fisktillverkning, samt

beteckning och ingre-omfattarEgenkontrollenoch konditorier. attt.ex.
sammansättning,med produktensdiensförteclqiing attöverensstämmer

uppgiftenochhållbarhetproduktensdatummärkning attmotsvarar om
korrekt.nettokvantitet ärvarans

före-inslag iförekommandevanligtmärkningKontroll ettav
egenkontrollprogram.tagens

meddela före-tillsynsmyndighetenföljs fårmärkningsreglerna inteOm
till brister iföruppenbart behövsförbudläggande eller rättaattsom

stånd korrekt märkning.få tillmärkningshänseende och

Straffansvar8.2.5

medhandlatdels någonkrävsstraffrättsligtutkrävaFör attatt ansvar
flerairinga.dels gämingen inte Personeroaktsamhet,uppsåt eller äratt

säljer livs-ledstraffansvar. Varjeställas tillhandelsled kan ettsom
flerainnebärmärkning.för korrekt Detmedel har således attett ansvar

införare, grossistförpackare, importör,tillverkare,har ansvaret, t.ex.
förutsättningarnahar bästaåvilar denHuvudansvaretoch detaljist. som

och för impor-förpackarenTillverkaren ellermärkningen.uppfyllaatt
deninförarenellerinförda livsmedel importöreneller ärterade som
bör bäraförsta handoch den iinnehålltill livsmedletsbäst känner som

Även särskiltblidock ansvarigled kaniansvaret. omperson senare -
§Straffansvar föreskrivs i 30felaktig märkning.misstänkerman

typsituationer:märkning finns i tvåvidSådantlivsmedelslagen. ansvar

märkt enligt Livs-det intesaluhållasLivsmedel får inte ärom
bestämmelser.medelsverkets

innebäruppgifter.oriktiga Detmärkas medLivsmedel får inte att
salu-livsmedel. Någotmärktaktivtåvilar den ettansvaret som

Aha skett.hållande behöver inte
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8.2.6 Problem och brister

Sveriges Konsumentråd har uttryckt farhågor för anpassningenatt av
livsmedelsmärkningen till det europeiska regelsystemet i fall kanvissa
medföra försämring tidigare märkningsregler. gäller bl.a.Deten av
sådana uppgifter inte lagstadgade bakdag på bröd, förpack-är t.ex.som
ningsdag för kylvaror ursprungsland för kött, frukt och grönsaker.samt

Under oktober genomförde miljö-1996 15 17 och hälsoskydds-av
förvaltningar eller motsvarande Skaraborgs läni projektinriktaden
livsmedelsundersökning märkningskontroll livsmedel paketeradeom av
i livsmedelsbutiker. Enligt undersökningen måste resul-rapporten av

betecknas dåligt. Brister noterades i alla de undersökta butik-tatet som
och på alla livsmedel butikerna själva förpackar ochtypererna av som

märker. bedömdes anmärkningsvärtDet i interapporten attvara en
enda produkt i någon helt märkt i enlighet medrättvarugrupp var
märkningsbestämmelsema.

ÖstergötlandsUnder genomfördesvintern 1996-97 i län projekt-en
inriktad kontroll butiksförpackademärkningen livsmedel. Sam-av av
manlagt kontrollerades 276 produkter hade förpackats butik.isom
Resultatet ungefär enligtvisar 70 % inte märktaatt av varorna var
bestämmelserna. förpackningar saknadeFlertalet godtagbar ingrediens-
förteckning, riktig datummärkning eller korrekt förvaringsanvisning.

förvaringstemperaturen butiken för hög många fall.Dessutom i ivar
förvånande charkuteriprodukterDet ansågs påatt proverna var

tjänliga med anmärkning tredjedel fallen.i änmer en av
Gävleborgs län har under genomförtKommunerna i våren 1997 ett

projekt där märkning butiksförpackade undersökts. Samman-av varor
lagt besöktes butiker. butikerna förvamats projektet och94 Trots att om
fått Resul-information märkningsreglema så bristerna många.om var

projektet visade det fanns brister alla de undersöktainomtatet attav
ellerVanligast förekommande fel ofullständigvarugmppema. var

avsaknad ingrediensförteclming, brister märkningen djupfrystaiav av
firmansofullständiga uppgifter och adress.samtvaror namnom

liknande märkningskontroll har genomförts miljö- och hälso-En av
varuslagskyddsförvaltningama Sörmlands läns nio kommuner.i Fyra

granskades: Majonnäsbaserade sallader, charkprodukter, färdiglagad
blandfärs/köttfärs. samtliga kontrolleradesoch tioFörmat varor om

uppgifter, EG-regler finnas märk-enligt gällande skall angivna isom
hade lämnats korrekt. blev det anmärkning påningen, 368Av varor

beskrivs317, vilket 86 Resultatet närmastmotsvarar procent. som
katastrofalt. de butiker ingick undersökningen blevIngen 100 iav som
godkänd.
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grossisterlivsmedel hosimporterademärkningen somkontrollEn avav
imiljöförvaltningenvidavdelningenlivsmedelshygieniskagjorts av

livs-enligtkan,förklaringmöjligbrister. Entyder påMalmö stora
konsekven-missuppfattningaravdelningen,medelshygieniska avvara

tycks atttroi EU. Importöremamedlemskap varorSverigesavserna
Sverigei attkan utanfrittEU-land omsättasfrånkommer annatettsom

i sinvidarekonstaterarLivsmedelsavdelningenmärkningen anpassas.
skamärkningenhurkunskapen1997 varafebruarifrån att omrapport

bland kommunensgodmindregällerregler ärvilkaochutformad som
näringsidkare.

märkningstudiernarelateradede femsammanfattning avI ovanger
märkningsreglemaefterlevnadenbildentydiglivsmedel att avavenav

förpackaslivsmedelbeträffandebristerbetydandevisar sompraktikeni
eller importeras.butiki

konstaterakunnat attLivsmedelsverkethartillfällenflertalVid ett
fel-exempel påmarknaden. Sompåfunnitslivsmedelmärktafelaktigt

mjölkmandel,hasselnötter,ingredienserkanaktigheter attnämnas som
ochslarvGenomingrediensförteckningar.bort iglömtsharoch ägg

livshotandeochallvarligaflerasåpåkontroll har sättbristande
överkänsliga.ochallergikerhosinträffatreaktioner

livsmedels-utredningenharlivsmedelsbutikerbesök i omVid
detvadminstintebrister,allvarligakonstaterakunnattillsynen även

isällaninteingrediensförteckning,frånvaroellerofullständiggäller av
produkter.påfantasinamns.k.medförening

Livsmedels-ochkontrollenprojektinriktadedenfrånresultatenAv
före-tydligtframgår atttillsynenlokaladenuppföljningverkets av

kontrollbristfälligmycket atttrotsmärkningegenkontroll ärtagens av
gällerDettaegenkontrollprogrammen.ingå iskallmärkningenav

livsmedel.butiksförpackadesärskilt

överväganden slutsatseroch8.2.7

bättreviktigtlivsmedel motstegär ettmärkningkorrektpåKravet av
konsumenterna attförunderlättaskallInformationenvaruinforrnation.

livs-flestatillverkare. Deolikamedslagjämföra mensammaavvaror
äningsdiskar.självbetjioch liggerfárdigförpackadeköpsmedel ärsom

hjälpmedprodukterväljaskall kunna rättallergiskaKunder ärsom
kunnaskakonsumenternainnehållet. För attinformationkorrekt omav

märknings-föreskrivnamåstelivsmedletinformationnödvändigfå om
livs-informationkorrektMedförpackningen. ompåfinnasuppgifter

lurade.bliundvikadessutom attkonsumenternamedlen kan
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Märkningskungörelsen innehåller många detaljerade föreskrifter om
vilka uppgifter skall finnas på olika livsmedel. märk-Atttypersom av
ningen utformas på för likartade produkter viktigt försätt är attsamma
konkurrensneutralitet skall upprätthållas mellan olika livsmedelstill-
verkare och -försäljare.

Märkning butiksförpackade livsmedel ingenting genuintär nytt.av
Regler för sådan märkning har funnits sedan 1970-talet och märknings-
frågorna uppmärksammades i statsmaktemas beslut 1989 livs-om
medelskontrollen. Trots detta verkar kunskapen reglerna hos demom

förpackar eller saluhåller livsmedel bristfälliga. tyderDetta påsom vara
information och fler kontroller behövs för förbättra märk-att attmer

ningen butikema.i föreslårKommittén det därutöver de företag däriatt
märkning livsmedel sker ska finnas särskild utpekad ochav en namn-
given märkningsansvarig Uppgift märkningsansvarig skulleperson. om

kunna ingå punkt i företagens egenkontrollprogram.t.ex. som en
Det vidare önskvärt det skapas former förär löpandeatt ett sam-

arbete mellan konsumentorganisationer och och tillsynsmyndigheter.
Konsumentberedningenm har uppmärksammat möjligheten till ett
aktivt deltagande konsumentorganisationema och föreslår bl.a. attav
aktuella myndigheter referensgrupperinrättar för konsumenternas

på viktiga områden ökar konsumentrepresenta-representanter samt
tionen befintligai råd, arbets- och referensgmpper.

i enlighetAtt med konsumentberedningen i ökad utsträckning skapa
möjligheter för konsumentorganisationemas medverkan på den lokala
nivån ligger väl i linje med decentraliserat för livs-ett ansvar
medelstillsynen. sådan medverkan förutsätterEn dock fråganatt om
finansieringen de kostnader medföljer kan lösas.av som

54 SOU 1996:62 konsumenterna ochEU, 21maten,
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Kompetensutveckling8.3

livsmedelshanteringvidrisknivånbedömningendenKommittén attgör
obligatorisktinförakostnader för ettmotiverar attnärvarande inteför

livsmedel. Enoförpackadehanterardemförkompetensbevis som
harpersonalenföretagensdet attutgångspunkt måste äratt ansvarvara
harkompetensenhöjningbehovEttkrävs.kompetensden avavsom

särskild insats7.9.2avsnittföreslårKommittén attkonstaterats. en
främstiktmskapsnivånhöjaförtidårsunder attettgörs par

därlivsmedelsområdet,företag inommindreandraochrestauranger
sigvisaintedenna insatsSkullebedömsbehovet störst. varavara

införabehovet systemettattpåfår övervägatillfyllest, nytt avman
kompetensbevis.formelltmed

bakgrundAllmänt,8.3.1

medbådeutbildningsfrågorochkompetens-behandlar avse-Kapitlet
hanteraryrkesutövningsinpersonal iochtillsynspersonalende på som

livsmedel.
nuvarande kompetensbeskrivningöversiktligkapitletI avenges

tillbaserasBeskrivningenpersonal.berördhosutbildningsnivåeroch
framförallt påtidigare gjorts,kartläggningarfåtaldels på det mensom

berördaförföreträdaremedvid intervjuergjortsbedömningar som
organisationer,fackligaocharbetsgivar-bransch-,intressenter, t.ex.

kon-utbildningsverksammastorhushåll,ochlivsmedelskedjorolika
Även frågorm.fl.Livsmedelsverket,Kommunförbundet, omsulter,

dessavidtagitsharutbildningsbehovochönskvärd kompetens upp
intervjuer.

förslagmedsambandiunder 1995utarbetadeLivsmedelsverket -
vidhygieninformationobligatoriskochfriskintygborttagandet avom
all-ochföreskriftermedkungörelsetillförslagnyanställning ettmm -

bl.a.avsågpersonalhygienf Författningstexten attråd reg-männa om
Förslagetlivsmedelshygien.bl.a.personalutbildning ifrivilliglera en

har tjänatdärvid inkom ettremissvarremiss. Depå somsändes ut som
kom-önskvärdbeskrivaavsnittföreliggandeför iunderlagflera attav

yrkesmässigtpersonaldenhosutbildningsbehovoch sompetens
8.bilagalivsmedelhanterar

personalhygien"rådallmänna55 ochföreskriftermedkungörelsetillFörslag om
245.Saknr.2088/96,SLV Dnr.
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En exemplifierande översikt befintligt utbud livsmedelsutbildningav av
inom det reguljära skol- och utbildningssystemet speciella kursersamt

redovisas i bilaga Sambandet mellan egentillsyn ochm.m.
kompetens Problem relaterade till bristandetas kompetens redo-upp.
visas i bilaga.

8.3.2 Författningsgrund

Den europeiska gemenskapens råd den 29 okt 1993 direktivantog ett
åtgärder för kontroll livsmedel, 93/99 EEG. Direktivets artikel 2om av

har följande lydelse:

Artikel 2

Medlemsstaterna skall till behöriga myndigheter har, eller har tillgång till, till-attse
räckligt väl kvalificerad och erfaren personal, särskiltstor, inom områden kemi,som
livsmedelskemi, veterinärmedicin, medicin, livsmedelsmikrobiologi, livsmedelshygien,
livsmedelsteknik och lagstiftning, så de kontroller i artikel i direktivatt 5som anges
89/397/EEG kan utföras på adekvat sätt.ett

Artikelns krav har inte uttryckligen införlivats deni svenska livsme-
delslagstiftningen. Regeln har tillgodosedd denansetts genom
generella möjlighet tillsynsmyndighetema har vid behov anlitaattsom
utomstående kompetent personal för vissa särskilda uppdrag, såsom

provtagning och analys.t.ex.
Livsmedelslagen ställer krav på livsmedelshanteringen skeratt

under betryggande hygieniska former och märkningen livsmedelatt av
sker på korrekt Däremot ställer lagen inga kravett sätt. på speciell
kompetens hos den personal yrkesmässigt hanterar livsmedel. Isom
livsmedelsförordningen 1971:807 kommer emellertid sådana krav i
viss mån till uttryck. Förordningen 30 § har följande lydelse:

56 Relevanta svenska författningar avseendedirektiv 93/99/EEG:
Livsmedelsverkets kungörelse SLV FS 1994:16 med föreskrifter och allmänna
råd laboratorier anlitas vid tillsyn enligt livsmedelslagen.om som
Livsmedelslag 1971 :51 1 och Livsmedelsförordning 1994:56
Förordningen med instruktion för Livsmedelsverket 1988:857
Styrelsen för teknisk ackreditering; allmänna föreskrifter för ackrediterade
laboratorier STAFS 1994:1
Sekretesslag1980: 100 och sekretessförordning 1980:657
Lagen 1992:1119 teknisk kontroll förordning 1993:1065 teknisksamtom om
kontroll
Arbetsmiljölag 1977:1160 och Arbetsmiljöförordningl977:1166
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driver30 verksamhet där livsmedel hanteras skall för hans§ Den sörja attsom
arbetstagarefår erforderliga anvisningar personalhygien.om

livsmedelsverksI Statens kungörelse SLV FS 1996:37 ändring iom
kungörelsen med föreskrifter och allmänna livsmedelstillsynråd om

trädde kraft den återfinns någoti 1 januari 1997, ettmm, som mer
långtgående krav med följande lydelse:i 3a

bedriver verksamhet i vilken livsmedel hanteras skall till3a § Den attsesom
hanterar livsmedel verksamheten får handledning och instruktion ellerde isom

till det arbete deutbildning i rimlig proportion utför.

finnsdet veterinära området livsmedelstillsynen krav påInom av
produktionshygien. livsmedelsverks kungörelseutbildning i I Statens

SLV med föreskrifter och allmänna råd slaktFS 1996:32 avom
vilt, punkttamboskap och 16.13 sägs:

vid anläggningen skall utarbeta ochfor verksamheten16.13 Den ansvararsom
anställda. Tillsyns-utbildningsprogram produktionshygien för sinagenomföra i

vidskall medverka vid utarbetandetmyndigheten samtprogrammen genom-av
dokumenterasmutbildningen skallförande av som

animala produkter finns kravde personalkategorier hanterarFör som
gäller enligt 1996:36, 8 §nyanställningsintyg. SLV FSDetom per---

oför-anläggning för tillverkning livsmedel hanterarisoner som av
packade mjölk ochlivsmedel följande slag: och köttråvara,Köttav
mjölkbaserade äggprodukter fisk och fiskvara.produkter, Kun-samt
görelsens han börjaromfattas innanstadgar 89 § att person, som av
syssla nyanställningsintyg,livsmedelshantering skallmed uppvisa

enligterhållen hygieninfonnationbl.a. skall innehålla uppgiftvilket om
vad denna hygien-till mycket detaljeratbilaga 11 §ll I anges

form den bör meddelasinformation bör innehålla i vilkensamt .
kompetensbevis för företagare harkrav på formelltFrågan om mer

avslogssådana villkor påbehandlats riksdagen. motionEn omav
hemställan riksdagen vårennäringsutskottets 1982.av

harnäringsfrihetsprincip tillämpas SverigeEnligt den iNU 198l/82:25 som
Sådanainskränkningarrelativt få inskränkningar etableraföretag.gjorts i rätten att

arbetar-ordnings-, säkerhets-, hälsovårds- ochhar varit betingade bl.a.av

57 slakt SLV FSLiknande bestämmelser finns i SLV FS 1994:12även ren,om av
mjölk och mjölkbaserade produkter, SLV FS 1994:4hantering1994:13 omavom

dessakött och köttberedningar. Samtligaslakt kanin, maletSLV FS 1996:17 omav
regler EG-direktiv.baseradeär



Tillsynsverksamheten210 SOU 1988:61

skyddshänsyn. Enligt utskottets bör de hittillsvarande riktlinjerna följasmening
framgent."även

8.3.3 Nuvarande kompetens och utbildningsnivåer

Antalet sysselsatta livsmedelssektorn totalt omkringår 1995inom var
58285 följande ungefärliga fördelning:000 medpersoner

livsmedelsindustrin 60 0000

detaljhandeln 100 0000

och storhushåll 125 000restauranger0

kartläggningsrapportmEnligt från Livsmedelsbranschemas Yrkes-en
harnämnd i januari hör livsmedelsindustrin till de branscher1996 som

låg utbildningsnivå bland de anställda.genomsnittlig Dettaen anses
bl.a. arbetsuppgifter har låg kvalifikationsgrad.bero på mångaatt en
Enligt ochsig de utbildningsinsatser i mångtrör görsrapporten som

hanteramycket klara de kortsiktiga kompetensbehoven attatt enom -
ändrad produktionslinje eller leva till hygien-maskin, att nyany en upp

krav. förnyelse arbetsorganisationen förutsättapågåendeEn sägs enav
livsmedelsindustrin. Därför företagenhöjning kompetensen i satsarav

för utbildning och utveckling de anställdanärvarande på änavmer
företrädare för branschentidigare. finns dock enligtDet rapporten som

långt ned dagordningen.att kompetensfrågan ligger påmenar
flesta branscher livmedelsindustriföretagen på IT-Som i de satsar

livs-utbildning, liksom utbildning el-, och reglerteknik Föri styr- mm.
råvarukun-medelsföretagen tillkommer också utbildning i hygien och

skap.
kungörelse medLivsmedelsverkets Förslag tillyttrandeI över

föreskrifter råd personalhygien" Sverigesoch allmänna sägerom
beaktande allt flerföljande: ilantbruksuniversitet bl.a. Man måste attta

och sälja ätfárdig antingenlivsmedelsbutiker börjat laga mat varm--
hos butiks-hållen kylförvarad. Utbildningen i livsmedelshygieneller

anställda skäl bristfällig.naturliga många gångerär av

153 "Fakta matSverigeKällor: "Livsmedelsåret 1996 Livsmedelsindustriema, om
restaurangbranschenoch och Fakta svenska hotell- och 1995SLU LRF om

Hotell-Sveriges Restaurangföretagare.
59 kartläggning.Livsmedelsindustrins framtida kompetensbehov". EnEn rapport

Yrkesnämndfrån livsmedelsbranschemas i januari 1996.
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Vid intervjuer med företrädare för de livsmedelskedjoma harstörre
uppfattningen framförts utbildnings- och kunskapsnivån blandatt
butikspersonalen allmänt låg.ärsett

Under hösten 1994 tillsatte Livsmedelsverket medprojektgruppen
uppdrag bl.a. utreda vilka åtgärder kan vidtas för minska deatt attsom

matförgiftningar inträffar landet. projekt-många i Resultatetsom av
arbete redovisades Livsmedelsverkets 19/95. Underi rapportgruppens

utredningsarbetet intervjuades antal livs-verksamma iett stort personer
medelsbranschen: kockar, utbildare, för fack och arbets-representanter

m.fl.givare, tillsynspersonal på miljö- och hälsoskyddsförvaltningar
Livsmedelsverket konstaterar många yrkesverksamma iatt restaurang
och storhushåll saknar grundutbildning livsmedelshygien.i

från ochDe nyexaminerade gymnasieskolans livsmedels-ärsom
utbild-restauranglinjer ska ha fått undervisning enligt Skolverkets

ningsprogram Livsmedelshygien och YrkesverksammaA B. som av-
lagt Utbildningsrådets för hotell och gesällprov har mot-restauranger
svarande kompetens. två bedöms därför haDessa accepta-grupper en
bel kompetens. Problemet det flertalet yrkesverksamma iär att stora

hygien-storhushållen saknar adekvat utbildning inte minst inom
området.

Livsmedelsinspektörer8.3.4

Antalet individer har befattning med offentlig livsmedelsinspektion isom
till ungefärkommunerna, huvudsakligen livsmedelsinspektörer, beräknas

personerl 000
för behöriga myndigheter,direktiv 93/99 kravEUs EEG somanger

det finns idag generellahar för livsmedelstillsynen, ingaatt svara men
och hälso-utbildning för få arbeta miljö-individuella krav på att som

därför varierandeskyddsinspektör. Bakgrunden är merparten avmen
miljö-har högskoleutbildning pådem inspektörer genomgåttärsom

vid utbildningoch hälsoskyddslinjen Umeå universitet. Denna är av
grundkompetens.generell karaktär och ger

landetsLivsmedelsverket bedömningen ungefär 85gör procentatt av
har form högskoleutbildning inom miljö-livsmedelsinspektörer någon av

hälsoskyddsområdet; ungefär har någon formoch 10 procent avannan
grundutbildningutbildning och resterande fem saknarakademisk procent

form fortbildningområdet, har regel genomgått någoninom i avmen
Livsmedelsverkets eller påeller särskilda kurser antingen i regi sätt.annat

°° livsmedelstillsynen 31/97.Rapportering 1996, SLV Rapportom
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De inspektörer genomgått miljö- och hälsoskyddslinjen eller lik-som
nande utbildningar har, enligt Livsmedelsverket‘, tillräckliga kun-
skaper för tillsynen och storhushåll. tillsynenFörrestaurangerav av

komplicerade livsmedelsindustrier krävs ytterligarestörre, kompe-mer
Därför har kommuner förvissa bredda kompetensen på livs-tens. att

medelsteknikområdet inspektörer anställt med utbildningsom personer
från livsmedelsteknikutbildningama i Kalmar och Lund.

Under år har indragningarvissa och omplaceringar isenare
samband med ekonomiska problem skett i kommunerna. harDet t ex.
förekommit administrativ personal har fått tillsynsuppgifteratt överta

livsmedelsornrådet.inom Vidare har, enligt Livsmedelsverket, vissen
tendens iakttagits förintresset miljötillsyn hos inspektö-äratt större
rema. markant förflyttningEn erfarna inspektörer från livsmedels-av
till miljötillsyn har Effekten blir nyutbildademånga ochnoterats. att
mindre erfarna inspektörer placeras livsmedelsinspektörer. Dennasom
personalrörlighet medför, enligt Livsmedelsverket, svårigheter att upp-
rätthålla kompetensen på livsmedelsområdet. Kommunförbundet anser

det blivit allt svårare rekrytera kompetent personal och påpekaratt att
det totala antalet årsarbetskrafter för livsmedelstillsynen ökat underatt

de åren.senaste
förFöreträdare har vid framhållit företagens ochKF intervju att

butikernas egentillsyn kräver modem kompetens hos livsmedels-en
inspektörema. har behov kvalificerad lokal samtals-Företagen av en

för få systeminriktad egentillsyn bli ochändamålsenligpartner att atten
fungera väl. alltidinte denna kompetens, enligt uppfatt-Det KF:sär
ning, finns hos lokala inspektörema.de förekommer livsmedels-Det att
inspektörema ganska oerfama och saknar branschkännedom. Detär är
emellertid, enligt Kommunförbundet, rimligt nyutbildade inspek-att

oerfama skaffaoch de möjlighet sig erfarenhet.törer är att attges
finns antal specifika direktiv hanteringInom EU anima-ett om av

liska livsmedel och tillsyn sådana anläggningar. tillsynDenna ärav
således författningsmässigt reglerad och ställer därmed krav speci-på
fika kunskaper 63hos livsmedelsinspektörema.

Europeiska kommissionensDen för utvärdering livsme-grupp av
delskontroll har utvärdering för offentliggjort livsme-systemeten av
delskontroll 1996-11-27354i Sverige, vilken sammanställts i rapporten

ö Livsmedelsverkets yttrande 1997-09-08 till Utredningen livsmedelstillsynenom
Dnr 2249/97 sid

62 Op cit, sid
6’ Op sidcit 11.

Resultat utvärdering gjord Europeiska kommissionens utvärderingförav av grupp
livsmedelskontroll: för offentlig livsmedelskontroll BrysselSystemet i Sverige.av

den 27.XI.l996. DGIlI/E/ 1/CM D96, III/5967/96-Or.EN.
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Sverige ilivsmedelskontroll iförkonstaterarGruppen att systemet
huvudbestäm-medlinjeoch ieffektivtkanallmänhet varaanses

89/397/EEG. Denlivsmedel,kontrolldirektivetmelsema i avom
livsmedelskontrollen påförindelningengeografiska ansvaretav

tillämp-skillnader ifinnasdet kandockkommunal nivå storagör att
detdärSärskilt små kommuner,ilivsmedelslagstiftningen.ningen av

myndighets-lokalaförtillgängliga utövafå tjänstemän attfinns
låg.livsmedelskontrollvad gällerkunskapsnivånkanfunktioner, vara
ellercentraltinitiativ,ytterligaretydligtenligt attDet gruppenvar

iprincipernatillämpningrörandefortbildningförbehövslokalt, av
livsmedels-vid inspektionaspekternapraktiskadeHACCP samt av

förbehövsegenkontroll. Detta attförmedanläggningar systern
kontrolleraskunna93/43 skadirektivilivsmedelshygienreglerna om

effektivt.
fortbild-påstandardenvidarebedömerUtvärderingsgruppen att

tillfredsställande.förefaller äntillsynsansvariganingen vara merav
behoven.tillfredsställeruniversitetetpåFortbildningskursen gessom

lägstapålagstiftningenkrav ifinns någotnoterades det inteDock enatt
fortbildningenEmellertidutbildningsnivå. att avgruppenanser

färgämnen,tillsatser,regleravseende påmedtillsynsansvariga omnya
försäkrarsåbörnäringspåståenden överoch attsötningsmedel manses

skyldigheter.sinamedvetnafullttjänstemännensig äratt omom

Önskvärd kompetens8.3.5

Livsmedelsverket sittsände1996förhöstenochUnder sommaren
rådoch allmännaföreskriftermedkungörelseförslag till per-omom

omfattarKungörelsenberörda intressenter.tillremisspåsonalhygien
synpunk-finnslivsmedel remissvarenIhanteraryrkesmässigtalla som . kommitsynpunkter harSådana ävenkompetens.önskvärdpåter

Ganskakontraktet.direktaochbrevtill delutredingen genom-genom
påkravförordarhygienkunnande och mångaökatefterlysesgående

personalhos denlivsmedelshygienkunskaper iobligatoriska som
redovisasremissvarenlivsmedel. Utdragoförpackadehanterar m.m.ur

bilagai
itillsynsmyndighetemaavseendekompetenskravDe angessom

hoskompetenshöjningförmålkan93/99 EEGdirektivEGs ensomses
Direktivetlivsmedelsinspektörer. attverkarindividerde angersomsom

säkerställaförkrävsåtgärder attvidta de attbörmedlemsstaterna som

ipåpekande, angivet65 Kommunförbundetsenligtheller,sådant krav finnsNågot
EG-direktiv.något
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personalen vid behöriga myndigheter har tillräcklig teknisk och admi-
nistrativ kompetens. Artikel 2 medlemsstaterna skall tillsäger att attse
behöriga myndigheter har eller har tillgång till tillräckligt väl kva-stor,
lificerad och erfaren personal, särskilt inom områden kemi, livs-som
medelskemi, veterinärmedicin, medicin, livsmedelsmikrobiologi, livs-
medelshygien, livsmedelsteknik och lagstiftning.

8.3.6 Utbildningsbehov

Livsmedelslagen ställer krav på livsmedelshanteringen sker underatt
betryggande hygieniska former och märkningen livsmedel skeratt av
på korrekt förutsättning förEn detta skall kunna skeett sätt. äratt att
den berörda personalen i livsmedelsproduktionen, handeln och storhus-
hållen har tillräckliga kunskaper inom dessa områden. föregåendeI
avsnitt återgivna bedömningar och önskemål indikerar utbild-att
ningsbehovet betydande inte vadminst det gäller livsmedelshygienär
och märkning hos den personal i sin yrkesverksamhet hanterarsom
livsmedel.

ICA-skolan bedömer utbildningsbehovet bland de butiks-stortvara
anställda. också bedömning.KF Inte minst saknas grund-gör samma
läggande kunskap livsmedelshygien.i utbildningKF attanser av perso-
nalen bör ske kontinuerligt.

Den offentliga livsmedelstillsynen förutsätter livsme-ävenatt
delsinspektörema har adekvat kompetens. Centralmyndigheten Livsme-
delsverket och de regionalt placerade statsinspektörerna har kontakter
med landets flesta kommuner. Livsmedelsverket har utifrån dessa
kontakter gjort bedömningen kompetensen bland livsmedels-att
inspektörema ojämn och det föreligger behov fortbildning.är att ett av
Livsmedelsverket har inom projektet 2000°°TUG tillgjort enkäten
landets miljö- och hälsoskyddsförvaltningar och fått detta utbildnings-
behov preciserat. Utifrån de preciserade utbildningsbehovennärmare
genomför sedan Livsmedelsverket bl anpassad utbildningssatsninga en
på sju i landet under våren 1998. Denna riktar sig, förutom tillorter
livsmedelsinpektörema, till länsveterinärer och personaläven som
arbetar inom besiktningsveterinärorganistionen.

66 Tillsyns- och utbildningsgruppen TUG.
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Utbildningsutbudet8.3.7

och hög-befintliga gymnasie-översiktredovisasbilaga 9 överI en
särskildaantalbilaganbeskrivs iskoleutbildningar. Därutöver ett

motsvarande.kurser och

egentillsynochKompetens8.3.8

hälsoskydds-ochfrån miljö-protokollenligtbeslöt,kommunTyresö
har detpersonal över-utbildning1994-09-19,nämnden att somav

genomgåskaföretagilivsmedelshanteringenförgripande ettansvaret
utbildningåterkommandelivsmedelshygienm Regelbundetutbildning i

egenkontroll-depunkt iingåbeslut,enligt kommunensska, som en
Nämndenhälsoskyddsnämnden.ochmiljö-fastställs avsomprogram

god-för innehavareobligatoriskskautbildningalltsåansåg avatt vara
utbildningenochegenkontrollprogramlivsmedelslokal med attkänd
bilagaNämndeninnehavaren. ävenska bekostas antog somenav

innehålla.börutbildningenvadbeskriver
ochbeslutkommunsTyresöyttrade sigLivsmedelsverket över

hante-tillsynskallegenkontrollprogrammenuttalade då att avavse
kanintegenerelltpersonalen,utbildning sett,påoch kravringen att av

stödsaknasdetdärförblevBedömningenbegrepp. attdettaingå ianses
företagåläggaegenkontrollprogrammenförlagstiftningeni att genom

personalen.utbildaskyldighet atten
träddeDåjanuari 1997.den 1ändrades någotförhållandeDetta

med1990:10kungörelsen SLV FSiändringkungörelsestatens om
i1996:37FSlivsmedelstillsyn SLVrådallmännaföreskrifter och om
iutbildningsprogrambl.a.rådallmännakungörelsenskraft.I sägs att

fastställdatillsynsmyndighetendetiingåregel kan momentett avsom
ock-Viktigtanläggningen. äraktuellaför denegenkontrollprogrammet

dokumenterasutbildninggenomgångenså att
legaltvissthälsoskyddsnämndernaochmiljö-ändringDenna ger

utbildning,ochorganiserad handledningmed krav påstöd för taatt
sambandutbildning igenomförddokumentationkrav påinklusive av

ani-för detundantagmedstöd har,Sådantegenkontrollprogram.med
området tidigare saknats.mala

1995-10-31,den67 Livsmedelsverktillinkommit StatensskrivelseEnligt som
saknr. 331.ad 459/95,Dnr.

kravtidigareö dock redanställdeSFS:1990:310§Livsmedelsfdrordningen 30
personalhygien.anvisningarerforderligaerhållaskallarbetstagare omatt

W" inkl. bilaga.och 11§9§paragraferna s§,1996:36,SLV FS:
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8.3.9 Problem, brister

få uppskattning det årliga antalet matförgiftningar iFör att en av
Sverige genomförde Livsmedelsverket under våren med hjälp1994 av
SIFO stickprovsundersökning bland allmänheten. Resultateten
indikerade omkring matförgiftas landet år.750 000 i varjeatt personer
Ungefär dessa matförgiftningar bedömdes orsakade500 000 vara avav

eller motsvarandei hemmen eller på iätsmat restaurangersom
matförgiftning uppskattades tillSverige. Risken drabbasatt treav vara

fyra hemmen. anledning till detgånger i Enstörre när äter änuteman
matiörgiftningar brister den personligaantalet istora angavs vara

hygienen vid hanteringen livsmedel.av
19/95, med hänvisning tillLivsmedelsverketsI görsrapport en

omfattande konstaterandet: Alla rörandeintervjuomgång Närär överens.
behövs kompetenshöjning branschen.det gäller livsmedelshygien ien

yrkes-Bristfällig och utbildning hos den personalkompetens som
ställer ökade krav på den offentliga livs-mässigt hanterar livsmedel

livsmedels-medelstillsynen därmed ökade krav på kompetens hosoch
inspektörema.

ojämn ochLivsmedelstillsynen bedömsi Sverige Resursernavara
mellan landets kommuner.kompetensen hos personalen varierar 288

bedömning livsmedelsins-Enligt Livsmedelsverkets saknar många
specialiseradekräver förpektörer utbildning på den nivå EUsom

livsmedelsanläggningar.livsmedelsinspektörer vid större
den oktoberUtredningen livsmedelstillsynen 13Yttrande tillI om

tillsyns-Livsmedelsindustriernabranschorganisationen1997 säger om
kompetens bl.a. följande:organisationens

ochtillsynen kompetensen ojämn i"Vad beträffar den kommunala vi ärattanser
gäller bransch-mycket bristfällig, bl.a. vadmånga fall bristfällig eller t 0 m

mindreförståeligt då MHN-inspektörema, speciellt ikunnande. Detta anser vara
gäller arbetetsbredd."kommuner, har omöjlig arbetssituation vaden

kompetensHandel anför tveksamhetGrossistförbundet, Svensk rättom
finns eller den kommunala tillsynen.utnyttjas i

LivsmedelshandlareförbundEnligt stickprovsenkät Sverigesen som
demedlemsföretaglåtit till urval 50sinagöra procentett anser avav

kompetens,tillfrågade miljöförvaltningamas inspektörer har rättatt

° till Utredningen livsmedelstillsynen 1997-09-08,Livsmedelsverkets yttrande om
Dnr 2249/97.

l förverkets generaldirektör i tal vid FöreningensBl.a. enligt uttalande ettett av
Kalmarallmän hälsovård höstmöte i 1997.
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de har det och de återstående20 inte 30 ärprocentenprocent att
eller åsikt.antingen tveksamma saknar

inspektöremaför centrala organisationFöreträdare ICA:s attanser
branschkunskapbristande praktisk erfarenhet och intepå grund av

undfallenhet hoskan leda tillalltid uppfattas kompetenta. Dettasom
offentliga kontrollen blir mindreinspektörer, vilket denvissa gör att

väl fungerande egentillsynslagkraftig. månaICA sigsäger om envara
hårdare uppföljningenoch skulle bl.a. det skälet välkomna litet itagav

och kontrollen.
for fort-förefaller ha tid ochAlla kommuner inte avsättaattresurser

Åtminstonelivsmedelsinspektörema.bildning de yrkesverksammaav
miljö-fortbildning svalt. Vid Umeå universitetsför sådanintressetär

yrkesverk-möjlighet till fortbildningoch hälsoskyddsutbildning avges
efterfråganbristandelivsmedelsinspektörer på grund äravmensamma

genomföra dessa kurser.sedan kunnatdet flera år universitet
Livsmedelsverket uppenbart deförefaller detEnligt storaattvara

inspektörer,vidareutbilda sinabättrekommunerna har attresurser
ochkompetens mellan småtill avsevärda skillnader ivilket leder stora

på93/99 EEG kravs.k. kontrolldirektivetkommuner. detI enanges
kontrollmyndighetema. Dessaför de behörigamycket bred kompetens

för småmycket tillsmötesgånaturliga skäl svårakrav ställer sig attav
sällan hardessutom intemed inspektörkommuner somen ensam

ötillsynen.för miljansvar

överväganden och slutsatser8.3.10

riskerna ikunskaper ökaroch bristandeBristfållig livsmedelshygien
livsmedels-till ökat behovleder därmedlivsmedelshanteringen och av

tillsyn.
nuvarandekartläggningarde punktvisasamlad bedömningEn avav

skriftligatillgängliga, vissautbildningsnivå, varitochkompetens som
uttalanden initieradeochbedömningaryttranden samt personer gerav

ochden grundläggande kompetensendet finns brister ibild atten av
personaldelhos den ilivsmedelshygienkunskapen stor somen avom

finns bristernalivsmedel. Framförallthar hanterayrkesutövningsin att
anställda och företag itill fyramindre företagi restaurang-upp --

till intestorhushållssektom hängerProblemet i den privatabranschen.
nyföretagande branschen.imed relativtoväsentlig del stortettsamman

72 livsmedelstillsynentill Utredningenyttrande 1997-09-08Livsmedelsverkets om
Sid.8.2249/97,Dnr
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livsmedelsteknik ochfinns formella möjligheter till tilläggskurser iDet
gymnasieskolan, enligt vad uppgivits,livsmedelshygien inom men som

dåligt.har dessa möjligheter utnyttjats
författnings-det animala områdetpå kompetens inomKravet är

tillgodosettdärmed bättremässigt reglerat och blir
från hela världen utbildningsammanfattning studierEn över avav

1996.7England höstenlivsmedel publicerades ipersonal hanterarsom
utbildningdet bästa resultatet vidsammanställning visarDenna att av

genomförs arbetsplatsen ochutbildning påpersonal uppnås ärnär an-
Sammanställningendär råder.speciella förhållandenpassad till de som

personal iutbildning operativför slutsatsen endastvidare stöd att avger
förbättrad hygienresultat vill uppnåtillräckligtsig inte är somom man
sannoliktmycketlivsmedel.vid hanteringen Det är att enmerav

utbildar personal iinträffarbeteendetönskvärd förändring i om man
betydelsedet avgörandeledande ställning. Studierna visar är attatt av

ledandefinns den har detkunskapen livsmedelshygien hos an-somom
förståelse frånkrävs stöd ochför verksamhet och detattsvaret en

skall förbättras.ledningshåll för hygienenatt
utbild-enskildaeffekternaForskningsresultaten indikerar att av

för-långsiktigakortsiktiga ochriskerar bliningssatsningar attatt mer
beteende kräverändringar attityder ochi mer.

livs-från utbildning iinternationellResultaten i rapportannanen
utbildningSkottland sådanstöd för slutsatsenmedelshygien i attger

infrastrukturellt och socialteffektiv in iför bli måste sättas ettatt sam-
manhang.

körkortobligatoriskt kompetensbevis, s.k.Frågan krav på ettom
restaurangsammanhangfrämstlivsmedel och då iför dem hanterarsom

harunder år. Fråganförts fram flertal gångerhar ävenett senare
behörighetskravriksdagen.° med ihar bl.a. jämförtdiskuterats i Man

elektriker.andra yrken, optiker ocht.ex.
föreningkompetenskrav iobligatorisktinförande sådantEtt ettav

kravlivsmedelslagen.ändring Ettkompetensbevis, krävermed ett aven
kostnader, admi-medföraskulle vidareobligatoriskt kompetensbevispå

näringsfriheten. Fråganinskränkningmerarbete och vissnistrativt aven

73 ochFörfattningsgrund, 28 30.Avsnitt 8.3.2 samt noterna
74 forsk-studier ochsammanställningfood hygiene really effective Entraining av

Taylor vidåren Enicevärlden under de 20 Drningsresultat från hela senaste av
EnvironmentalResearch publicerad iBradford, Food Policy Unit,University of

Health, September 1996, sid. 275 ff.
75 andEhiri, MorrisScotland G Pfood hygiene training J E"Evaluation of course

ElsevierGlasgow. 1997Public Health, University ofofJ McEwen Departement
Number sid.l37 ff.Food Control Volume 8Ltd. Publicerad i 1997Science

17° Författningsgrund.Avsnitt 8.3.2
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sådan reform skulle medföra fördelar för konsumenternaär ytterst om en
tillräckligt för dess jämföranackdelar. kanManär uppvägastora attsom

med alkohollagstiftningen. förarbetena till alkohollagen framgårAv att
serveringstillstånd starkt skyddsintressekravet på motiveras ettav

eftersom användningen alkohol förknippad förmed riskerär män-av
niskors hälsa risker för våld och andra störningar allmän ordning.samt av
Frågan det föreligger lika starkt intresse vad det gällerär ettom
hanteringen livsmedel.av

Sammanfattningsvis kommittén den bedömningen risknivångör att
livsmedelshantering för närvarande förvid inte motiverar kostnader att

införa obligatoriskt kompetensbevis för hanterar oför-demettnu som
företagenspackade livsmedel. utgångspunkt måste detEn ärattvara

den kompetens krävs. själv-till personlen har Enatt attansvar se som
föredra framför lagstiftatsanering i branschen obligatorium.är ettatt

form kompetensbevis bör första hand ochEn utveckling någon iav av
tills vidare ske på frivillig väg.

föreslårbehov höjning kompetensen har konstateratsDå ett av av
kommittén avslutningsvis betänkandet kapitel 10 särskild insatsi att en

personalentreårsperiod för höja kunskapsnivån hosundergörs atten
inom livsmedelsområdet. Skulle det inte räcka till, får övernyttman

behovet införa med formellt kompetensbevis.väga att ett systemav
led den ordinarie livs-Kontrollen kompetensen bör iettav ses som

företagens egenkontrollprog-medelskontrollen och uppmärksammas i
storhushållens del betydande utbildningsinsatser.För pågårram.

Även hos livsmedelsinspektörema harbeträffande kompetensen
bedömsbrister påtalats. hos livsmedelsinspektöremaKompetensen

tillräcklig.dock huvudsak tillfredsställande, inte alltid Deni menvara
kommun kan mycket väl godsamlade kompetensen i även omen vara

enskilda inspektörer inte hög. Enden formella utbildningen hos är
finnsförutsättning regel kommunen så detdock iår är attatt stor

dekomplettera och stödja varandra. minstainspektörer kan Försom
samverkan fåkommunerna finns möjligheten interkommunalatt genom

tillgång till bredare kompetens.
heller för livsmedels-Kommittén bedömningen det integör att

obligatorisktfinns införa forminspektörema anledning någonatt av
kompetensbevis. bakgrund och kompetensBehovet kunskapsmässigav

Kommunförbundet bedöm-mellan kommuner och enligt börvarierar
kompetens hos livsmedelsinspektöremaningen kravet på göras avav

delar denna uppfattning.varje enskild kommun. Kommittén
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Övriga frågor9

Regelsystemet1

livsmedelsom-regelverket påomfattningenföreslårKommittén att av
från författningssam-råd bortallmännarådet begränsas tasattgenom

metodliksomframför tillsynsarbetethandledninglingen, tasatt enen
möjlighetentill "fältet ochaktuell informationförmedla attför attatt

förenkla reglerna inventeras.

lag-omfattandehar föranlettlivsmedelshanteringsäkerpåKraven en
för-Livsmedelsverketsländer. Enligtandraliksom istiftning i Sverige
femansvarsområde finns detverketsförfattningar inomteckning över

främstlivmedelsförordningenlivsmedelslagen ochSFS-författningar
livsmedelslagstiftningensändringar inommed 30-talbland dessa ett

kungörelser,hundratalbeslutatLivsmedelsverket harområde. ett av
omfattarTotaltkungörelser.särskildaändratsflertalet harvilka genom

påfördelar sig0rd.över 300 000 Desidorkungörelsema 1500 textca
följ ande områden:

Område Antal gcag
20undersökningTillsyn,
10Hantering
12Gränsvärden

5Märkning
produkter 15Animaliska

25Varustandarder
4Avgifter

Övrigt 10

livsme-hade uppdragiLivsmedelshygienutredningen, överatt sesom
produk-småskaligaför denbestämmelser betydelsedelshygieniska av
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slutbetänkande livsmedels-frågan denkom in påtionen, i sitt om
allmänna synpunkter:hygieniska regleringen från mer

"Även området harmed ingående kunskapermycket framstående experter
någon möjlighet fördet knappast finnsframhållit för utredningen, att ens en
behärska Dennasmåföretagare,mindre för systemet.än attexpert, en

utredningen,eller förvånande, uttalarvarken originelliakttagelse utanär
på andra områden."förhållandena likartadeär

tidunder långoch kommunerkapitel har näringslivframgår 5Som av
administrerasdetaljregleringar,kostnadsdrivandekritiserat avsom

Kommunför-ramlagstiftning.stöd s.k.myndigheter medcentrala av
livs-detaljstyrningen inomkritikhar speciellt riktatbundet mot

medelsområdet.
livsmedelstillsynen inteutredningenDirektiven till tar uppom

skulleinriktninggenerellt. sådanregelsystemet Enbehovet överatt se
framkornunder arbetets gångmotiverad, detlikväl kunna omvara
falletreglerna. Så integrundläggande brister ityder påuppgifter ärsom

skaförfattningsfrågorfrån dedärför utgåttoch kommittén har att som
utrednings-de specifikasamband medutredning hardennaitas upp

direktiven.uppgifter, iangessom
förhar tillsattssärskild utredareockså göraTill saken hör attatt en
kommunaloch tillsynenregleringenden statliga överöversyn avaven

direktiv hänvisasutredarensden särskilda1997:81.verksamhet Dir. I
att"tillväxtenslutsatsFörvaltningspolitiska kommissionensbl.a. till av

pr0b1em37‘förvaltningspolitisktcentraltmyndighetsföreskrifter är ett
de reglerframhåller ocksåFörvaltningspolitiska kommissionen att som

tilläm-kunnautsträckning skamöjligautfärdarstatsmakterna i största
tillämpningsföreskrifter.myndigheterna utanpas av

kan detlivsmedelsområdetområdenregeltungaInom t.ex. vara--
lagstift-svenskaändringar i denmed isvårt hänga strömmenatt av

skaffa sigvilllättingänglig. denFörinteningen. EG-rätten är sommer
medräcker det inteförfattninginnehållet iförstahandskunskap enom

beslut för-ochdirektiv, förordningarRättsaktemaläsa lagtexten.att
specifika,generella ochbådeåberopade rättsakter,tecknar ofta raden

kommaletande föromfattandekan krävaoch ändringar attettsom
heller någonfinnslydelse. inteförfattnings aktuella Detfram till en

lagförarbetena.motsvarighet till de svenska
svårförståeligalcrångligaellermedproblemkanDet attnoteras

kommissionen. IEuropeiskaregler har uppmärksammats även enav
livsmedelslagstiftningenförallmänna principers.k. grönbok 1997 om

77 produktion, 1993:6.småskalig SOULivsmedelshygien och
78 94.medborgarnas tjänst SOU 1977:57,Betänkandet I s.
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inom konstaterasEU det finns kritik livsmedelslagstiftningenatt mot att
komplicerad, fragmenterad och inkonsekvent."°är
Regelsystemet måste emellertid förändras fortlöpande och kom-

mittén det finns anledning bredare det iatt att göra översynanser en av
anslutning till genomförandet de förändringar i riktning motav
decentralisering, kommittén föreslår. Visserligen det materiellaärsom
innehållet i regelverket knutet till EG-bestämmelsema, det finnsmen
också andra aspekter beakta, hur information ändringar iatt t ex om
reglerna ska förmedlas till myndigheter och enskilda.

del kungörelsemaEn i Livsmedelsverkets författnings-stor av
samling innehåller allmänna råd. harDe i allmänhet framtagits som

på efterfrågan från de lokala myndigheterna på närmare väg-svar en
ledning tillsynsarbetet,i dvs. stöd lagtolkning.isom

Allmänna råd betecknas reg1er de rättsligt bindan-inteärsom men
de, dvs. till skillnad från "föreskrifter de inte rättsregler endastär utan en
myndighets åsikt hur lagbestämmelser bör tolkas. myndighetsEnom
föreskrifter vilar på riksdags- eller regeringsbemyndigande. krävsDet
inte beträffande allmänna råd, dock enligt författningssamlingsför-som
ordningen 1976:725 § 18 ska in i regelutfärdande myndighetstasc en
författningssamling.

Problemet med allmänna råd de definitionsmässigt ärreglerär att
och därmed lätt kan uppfattas bindande de harän avsettssom mer vara.
T.ex. kan regel kanprovtagning utföras särskildaatt provta-en om av

anställda hos kommunen få innebörden särskildaär attgare som prov-
ska anställda hos kommunen, vilket harinte Varit avsikten.tagare vara

Kommittén allmänna råd bör Livsmedelsverketsatt tas utanser ur
författningssamling behov vägledning finnsDet otvivelaktigtav som
får tillgodoses på författningskommentarer densätt,annat t.ex. genom av

finns på många områden, handböcker och liknande. Genomtyp attsom
allmänna råd ingår i författningssamling får de karaktären auktoen av
riserade uttalanden monopoliserar den marknad skulle kunnasom som
finnas för utarbeta vägledande lagtolkningar.att

samband därmedI det enligt kommitténs mening lämpligtär att
dels Livsmedelsverket får i uppdrag fram handledning föratt ta en-

tillsynsarbetet och metod för fortlöpande förmedla regeländringaratten
aktuell informationoch till myndigheter och företag

dels inventera vilka möjligheter finns förenkla både de reglerattsom-
förfogarSverige och de följ EU-medlemskapet.översom som er av

179Allmänna principer för livsmedelslagstiftningen i Europeiska Unionen,
Kommissionens grönbok KOM 97 176 slutlig, Bryssel den 30.04.1997 5.22.

18° ÄndradbetänkandetI organisation för det statliga plan-, bygg- och bostadsväsendet
SOU har motsvarande1997:90 förslag lagts fram.
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rapporteringochRedovisning9.2

SvenskamedsamarbeteLivsmedelsverket iföreslårKommittén att
fortlöpandeförslagutarbetauppdragfårKommunförbundet i att om

livsmedelstillsynen.utvärderingochuppföljning av

förut-Definitionenmotprestation.det lämnasanvändsAvgifter när en
föranvänds justocksålivsmedelstillsynförbetalasavgiftsätter att som
avgifts-konstitutionellt hinderinnebär attmotändamålet.det Det ett

behöveravgiftsområden, garanterasolikamellanmedel flyttas avsom
redovisningssystemet.

tillavgift haroffentligrättslig motpresta-rättbetalarDen enensom
medförakan häroch ettkollektiv sägaskan naturtion. Den avvara

följs.livsmedelslagentillmyndighetenden ansvariga attkrav på att se
konsumentensdelslivsmedelstillsynenmed är tryggaSyftet att

mellankonkurrenslikvärdigförförutsättningarskapasäkerhet, dels en
handsistaiföretagenbetalasAvgifternalivsmedelsföretagen. somav

bakgrunden hardenMotkonsumentpriserna.påkostnadernakan utta
effektivpåställa kravföretag rätt attsåväl konsumenter ensom
mål tillsinanårtillsynsorganisationenpådvs.livsmedelstillsyn, att

kost-fullframtiden,iviktigaregivetvisblirkostnad. Detrimlig om
betalastillsynskostnadernadelnadstäckning än när storut,tas aven

fallet.skattemedel,med ärsom nu
harföretagendvstvångsvis,livsmedelstillsynförAvgiften uttas

lagavunnitavgiftsbeslut harbetala, när ettinget ängöra attannat att
detkanavgifteroffentligrättsliga attmed sådanaproblemkraft. Ett vara

hållaavgiftenhöjaenklare änframstå attkan attmyndighetenför som
prestationer/resultatochkostnaderJämförelserkostnaderna.tillbaka av

Sådana jam-effektiviteten.till främjabidrakankommunerolika atti
ochaktivitetervilkapåenhetligfinnsdetförelser förutsätter att synen

verksamheten.ingår ikostnader som
kommunerflerafrånkostnadsdatasammanhangflesta närdeI

grundproblem påemellertid attuppstårjämförelserförutnyttjas av
uppfatt-kommuner Denolikatillämpas iredovisningsprinciperolika

livsmedels-inomrapporteringenfrånerfarenheternabestyrksningen av
verksamhets-uppgiftertill SCBredovisningenhellerområdet. Inte av

livsmedels-inombehovenanpassad tillidagkostnadsdataoch är
tillsynen.

kostnader i kommunernam ochOrganisationl996:20utredningStatskontoretsI
endastbristfälligasåkostnader ärdata attomsammanfattningsviskonstateras att

grund".med demgjortsberäkningardraskanslutsatserosäkra somsomav
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allmänna utvecklingen den offentliga denDen inom sektorn både stat--
liga och den kommunala ändrar förutsättningarna avseenden.i dessa-
Verksamhetsgrenar fungerattradition har monopol blirsom av som av
effektivitetsskäl för jämförelser prestationer och kostnader.utsatta av
Redan den teknik för offentligstyrning verksamhet mål- ochav -
resultatstyrning tillämpas kommuneri många ställer krav på attsom-
resultat kostnaderoch preciseras tidigare varit fallet. Detän ärmer
också följden organisationsfonner har iatt prövats storav nya
omfattning, bl upphandling för för konkurrens ochöppnaatt externa
beställar-/utförarorganisation för åstadkomma marknadslilmandeatt en
situation internt.

utvecklingDenna allmänna inom tjänsteproduktionen kräver att
redovisningen kostnader till de stymingsmodellerav anpassas nya som
används.

livsmedelstillsynen har de uppgifter kommunernaInom som rappor-
till Livsmedelsverket främst för analys och återföringanväntsterar av

slutsatser till kommunerna beträffande och uppbörd till-prestationer av
synsavgifter. har däremot svårare dra slutsatser deDet varit att om
totala för livsmedelstillsynen beroende de uppgifterkostnaderna på att

hämtas från kommunernas ekonomiska redovisning har låg kva-som
litet. förändras, avgiftsñnansiering med full kostnadstäck-Kraven om
ning genomförs.

medlemsländernas redovisning livsmedelskontrollkrav påEUs av
finns behov kont-prestationer ekonomi. visaDetän att attavser mer av

rollen gäller,bedrivs enligt de regler vilket hittills har inneburit attsom
uppgifter har lämnats antalet inspektioner ocht.ex.om prov.

förMed tydligare kommunalt livsmedelstillsynen blirett ansvar
insamling och analys underlag visar verksamhetens ekonomiav som

uppgift för kom-och Livsmedelsverket ochprestationer en gemensam
finns grundläggandeSvenska Kommunförbundet. Det ettmunerna

behov redovisning entydigt kostnader ochpreciserar presta-av en som
samlad modell för uppföljning och utvärdering behövertioner. En

för behovet förändringarutvecklas underlag överväganden isom om av
verksamheten lagstiftningen och föreller rapporteringen till EU.

bör Livsmedelsverket uppdrag samarbete medRegeringen i iattge
Kommunförbundet utarbeta förslag fortlöpande uppföljning ochom
utvärdering livsmedelstillsynen.av
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Indrivningsförfarandet9.3

problemmyndigheterskartläggningföreslår görsKommittén att aven
avgifter.offentligrättsligadebiteradefåmed inatt

beräkningredovisadestill,komavgiftssystemetnuvarandedetNär en
Bedömningenavgifter.obetaldagrund attintäktsförluster på varavav

förutsatttill 2 %,begränsaskunnaskullekundförlustema

informationbredmed hjälplivsmedelskontrollen accepterasskärptaden"att av
sarnh§1let.mi

inomkundförlustemasamladede äruppgifter hursaknasDet storaom
avgifterdebiteradefå inFörutsättningarnalivsmedelstillsynen. att

kommuner. Iochbranscherolika restaurang-mellanvarierar avsevärt
kanvilketårligen,%20-25ägaromsättningenStockholmbranschen i är

åläggandebeslut attdelgesvårigheter rättmedföra attstora omperson
med åren.ökatsvårigheter haravgift.betala Dessa

besvärligaiblandinnebäravgiftsbestämmelsemaTillämpningen av
frånfältbretttäckaskafrågortillställningstaganden ettjuridiska som -

förvaltningsrätttillavgifterskatterkommunalrätt t.ex.ochstats- -
exekutionsrätt.ochkommunikationreglert.ex. om

Livsmedelsverket,hemställanefterbeslutade 1997,Regeringen omav
trädde i1981:981,utsökningsförordningenkap 2 §ändring i l somen

Ändringen uttagandemålinnebär1997:374. attjuli 1997kraft den 1 om
livsmedelsföravgifter11101989:förordningenavgifter enligt omav

kronofogdemyn-A-mål hosmålallmännabehandlasskalltillsyn som
dighetema.

lcronofogdemyndig-behandladebeslutades,ändringdennaInnan
vilkaförmål,enskilda1ivsmedelstillsynsavgifterregeliheterna ensom

nämnderna. Genom attgrundavgift 000 kronortill500 1 uttogs avom
mål begränsasallmäntlivsmedelstillsynavgift för ärindrivningen nuav

vissinnebärärende. Detkronortill 500kostnadkommunens enper
rättssäkerhetssyn-viktbetydligt störrekostnadsminslming urmen av -

offentligrättsligatillsynsavgiftensmarkerarändringenpunkt är att-
tillämp-praktiskadensjälvklar ivaritintetidigareharDennastatus.

kom-mångaavgiftsfordringar iindrivningenharSåledesningen. av
inomindrivningsorgancentralatillöverlämnatsregelmässigtmuner

tillsynsavgiftema på sättbehandlatkommunen, one-somsammasom
blir ioch sophämtning. Detförkonsumtionsavgifter vatten,t.ex.rösa

förfarande,civilrättsligttillämpafrågafall i princip ettsådana attom

m 1989:10 2LivsmedelskontrollLivsmedelsverkets rapport s
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kräver delgivning åläggandebeslutinte enligt i förord-10 §som av
avgift livsmedelstillsynningen 1989:1110 för Förfarandetom m.m.

inkassoavgiftermedger och dröjsmålsräntor ochuttag utrymmeav ger
för tillsyn har Medbetalningsinvändningar inte levererats.attom en

begränsas påcivilrättslig ordning kan kostnaderna och kompenseras ett
indrivningsord-den offentligrättsliga besluts- ochnärsätt änannat

ningen tillämpas.
de, det förefaller, tilltagandekomma till medFör rättaatt som

tillsynsavgiftersvårigheterna in debiterade kan övervägas göraattatt
förtillståndet använda lokal livsmedelshantering beroende attatt av

avgift iakttagelser har svårighetererläggs i tid. gjortsDerätt attsom av
avgifter livsmedelstillsynen Stockholm. bredare under-in i Ettavser

andralag behövs också omfattar kronofogdemyndighetema ochsom
företag undviker betalamyndigheter med erfarenheter attattav

frågan bliroffentligrättsliga avgifter. Kommittén föreslårbeslutade att
föremål för kartläggning.en

Generella direktiven9.4

förUtredningen livsmedelstillsynen ska enligt generella direktivom
alla kommittéer och särskilda utredare

redovisa regionalpolitiska konsekvenser Dir. 1992:50-
offentliga åtaganden Dir. 1994:23pröva-

konsekvenser 124redovisa jämställdhetspolitiska Dir. 1994:-
brottsförebyggandebrottsligheten och detredovisa konsekvenser för-

arbetet Dir. 1996:49.

konsekvenserRegionalpolitiska9.4.1

arbetskrävande livsmedelskontrollen, köttbesiktningen,denI mest syns
redovisningen kapitel framgår besikt-skalfördelama tydligt. i 7Av att

kraftigt, mellan öre/kilo deningskostnadema kan variera mycket i17
slakterierna och till öre/kilo i småskaliga.500stora upp

föreslår avgiftssystem sannolikt kommerKommittén attettnu som
ochleda kostnader för flertalet företag bl.a.till ökade restauranger-

kostnadenföretagen väljer den ökadedetaljhandel i den mån att ta ut-
skaleffekter ikommer uppståpå priset. principI attsamma som

företag får såldköttbesiktningen. innebär små lägga påDet att mer per
enhet företag med omsättning.än stor
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litenharglesbygdsbutiker,bl.a.påverkakommerSkaleffekten att som
förgällergenerella principerför deomsättning. Inom somramen

möjligheterfinnaskankapitel 7 atttaxesättningkommunernas an-
kommitténövrigtskäl. attsakliga Ifinnsdettaxan, anserompassa

ifråga.bör kommaavgiftsreglema intestatligadeändringar igenerella
liknandeandraeller förglesbygdiupprätthålla serviceStöd för att

ordning.särskildredovisas iochändamål bör lämnas
bakgrund denocksåska to-attproblemet motOmfattningen sesav

livsmedelskonsumtio-1 %oavgiftshöjningenmöjligatala motsvarar av
landet.inen

åtagandenoffentliga9.4.2 Pröva

medfinansieringengällervadkapitel 5behandlats ihar samt,Frågan
kapitelavgifter, iellerskatter

konsekvenserämställdhetspolitiskaJ9.4.3

livs-kommunernasmångahurredovisaålagtsharLänsstyrelsen att av
framgårårsredovisningen attAvkvinnor.medelsinpektörer ärsom
Kommittén50/50.ijämn1997-12-31 stort settkönsfördelningen var
jämställd-redovisa"attkravetanledningmedsynpunkterhar inga av

konsekvenser.hetspolitiska

brottsförebyggandeoch detBrottsligheten9.4.4

arbetet

Kravetändrades 1989. attlivsmedelslagenAnsvarsbestämmelsema i
upphävdes,olägenhetellerskadaförutsatteöverträdelservissa annan
straffsatsenochområdetstraffbarafrån detundantogsgärningarringa
infördesSamtidigtfall.fängelse iårstvåtill högst enhöjdes grova

beivras.överträdelserförverkaskyldighetallmän attatt
livsmedels-förrespektenökaregeländringardessa attmedSyftet var

samtidigttillsynsresursemaförstärkninglagstiftningen. Den somav
enligtbordelivsmedelskontrollproposition1989 årsföreslogs i om

tilllederkontrolltillmöjligheterökadedepartementschefen somenge
väsentligti störrebeivrasdärmedbordeupptäckt. Brottförökad risk

hade skett.tidigareutsträckning än
livs-brottalla domar motrörårSedan några rapporteras som

domar120har1993SedanLivsmedelsverket.tillmedelslagen ca
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Åren det antalet1993 och 1994 rapporterades högstarapporterats.
domar därefter har antalet domar minskat.31 34, Det störstaresp

tjugotaltredjedel, lokalgodkännande.antalet domar, Ettrörca en
märk-§-tillstånd och otillåten slakt, något fler domarvardera 16 rörrör

Övriga bestämmelser egenkont-fördelas överträdelserning. på av om
friande. fåtalpersonalhygien övriga. Några domar Ettroll, ärsamt

omfattningen livs-meddelats hovrätt. Med tanke pådomar har avav
antalet verksamheter området fårmedelslagstiftningen och det påstora

Sannoliktendast liten del alla överträdelser beivras.antas att en av
livsmedelslagstiftningen högtheller målen enligtprioriteras inte av

hårt belastade.polis och åklagare ärsom
följs utdömafinns andra åstadkomma lagenDet änsätt att attatt

höja kompetensen hos näringsidkama. Detstraff. Viktigast ärär att
följa bestäm-ekonomiska incitamentockså viktigt företagen har attatt

hygien och redlighet.melsema om
känner tillöverträdelser näringsidkaren inteOfta beror på att

förstår konsekvensernainnehåll eller syfte eller intelagstiftningens av
information ochföljs. kan motverkasreglerna inte Dettaatt genom

framför allt verk-områden, ikompetenshöjande utbildning. På vissa
uttryckligaprodukter, finnsframställer animaliskasamhet ävensom

skeUtbildning kankrav handledning eller utbildning.på genom
eller myndigheternas regi.branschens organisationer iegna

överträdelser kanökade kostnader vidnäringsidkare åsamkasOm
följa reglerna.uppmärksamma och Närdet skäl bättreatt envara

detföljs ochbestämmelserna intetillsynsmyndighet konstaterar attatt
inspekterablir det nödvändigtfinns drabbas,risk konsumenterna attatt

kommitténsutökad tillsyn ska enligtkostnaden för sådanHela enmera.
förslag betalas företaget.av

medförenasförbud kan enligt livsmedelslagenFörelägganden och
endast vid upprepaddock regelmöjlighet användsviten. Denna som
produktansvarslagen,utnyttjaförsumlighet. Vidare kan konsumenter

skadebringandeför skador grund produktsde råkar påut av enom
förebyggande.avsedd fungera Enegenskaper. lagDenna ävenär att

bådekänner till vad gäller,förutsättning dock konsumenternaär att som
produkterna och möjligheternafråga vilka krav kan ställas påi om som

skadestånd dåligtskadestånd. Traditionen begärakräva är ut-attatt
jämfört med USA.vecklad i Sverige t.ex.

ekonomiska kon-för näringsidkarna kan ocksåpublicitetNegativ
hållerdrabbas produkt intesekvenser. konsumentDen somsom av en

Myndigheterna harofta det budskapet vidare.måttet sprider störrenu
offentlighet resultat från tillsynen.tidigaremöjligheter än att ge

affärs-från tillsynen rörde enskildasTidigare fick uppgifterinte som
skulle medföradet kunde dettaförhållanden lämnas ut, antas attom
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allmänhetensnäringsidkaren. avvägningskada för Numera görs moten
där allmän-uppgifterna. vanlig situationfå del Enintresse att ta av

hygienföretags då brister ihetens kanintresse ärväga än etttyngre
resultatenvid inspektion.eller redlighet kunnat konstateras Genom att

fyllerhanteringföretagens intressekan offentlighet ökar av en somges
till tillsyns-lagstiftningen. har lett vissade krav ställs Dettai attsom

inspektio-resultaten frånregelbundet lämnar listormyndigheter överut
detaljhandeln.och ibl.a. pâ restaurangerner

följaföretagens motivationfaktorer bör ökaSamtliga dessa att
finnas någrasannolikt ändåkommergällande lagstiftning. Kvar att

fallsådanatill lagstiftningens krav. Iföretagare inte lever uppsom
till, informationen intesanktionerhand finnasmåste det i sista näratt ta

effekt.visar sig ha

framhålladet viktigtkommitténSammanfattningsvis ut-att somanser
fördet intresselivsmedelstillsynengångspunkt för är gemensamtatt ett

erbjuds bra livs-näringsidkare konsumenternaochmyndigheter att
harlivsmedel följs. Företagenför hanteringenmedel och reglernaatt av

redlighethygien ochlagstiftningens krav påfördet primära ansvaret att
harföretagenföljsAvgörande för reglernaiakttas.i handeln är attom
forharMyndigheternaställs.vilka kravkännedom ett ansvarsomom

livsmedels-till företagen inomförmedlasreglernainformationatt om
andrapå mångaregler det svåraremängdenornrådet, där ängör om-

ändringar.medoch följa ifå överblickråden strömmenatt av
sanktionsmedlen iinformation viktigaredet här perspektivetI änär

in-finnas till,måstesanktionerlivsmedelstillsynen, näratt taäven om
effekt.haformation inte visar sig
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Genomförande10

för särskilda insatsermiljoner kronor anslåsföreslår 25Kommittén att
hos tillsyns-syfte höja kunskapsnivåntreårsperiod iunder atten

och konsumenterna.livsmedelssektomföretag inommyndigheter,
utvecklingfortbildningsbehov,omfatta kartläggningbörInsatserna av

och resultat-arbetsformerinformation,förmedlingmetoder för avav
värdering utbildning.samt

utvecklingsinsatsen,föreslagnaKostnaderna för den motsvarar casom
detkostnader, finansierasårligalivsmedelstillsynens5 % genomav

finan-enligt den s.k.kommunala tillsynendeökade avgiftsuttaget i
sieringsprincipen.

Åtgärder10.1

effektivaresyftar tillavgiftssystemtillförslagKommitténs nytt en
följertill de resursbehovlivsmedelstillsyn kan avsomanpassassom

ambitionsnivån ihöjaSyftetlivsmedelshanteringen.riskerna i är att
kom-prestationmellan betalning ochSambandetlivsmedelstillsynen.

be-denfinansieringenföreslagnamed denbli tydligareatt sommer -
informeramyndigheternatydligare krav påställatalar kommer attatt

vidtahandställer och i sistalagstiftningenkravde attom som
bestämmelserna.överträder Detillojaltdensanktioner mot nyasom

till företagenledadärför kommafinansieringssystemet kan attatt
påinspektionergenomförakrav påtydligare formulerar sina samtatt

för förbättramyndigheternastöd fråninformation och att egen-
livsmedelshanteringen.kvaliteten påkontrollen och höja

varierandeunder mycketkommunala tillsynennuläget bedrivs denI
specialiseradolika slagharkommunernaförutsättningar. De större av
upprätthållaförpersonalresurseroch tillräckligalivsmedelskunskap att

inträffar.oförutsetteller någotsjukdomplanerad verksamhet annatnär
flertalet kommunerde mindre kommunerna. Iikan svårareDet vara

ambitions-höjdlivsmedelstillsyn. Enårsarbetskraft förfinns högst en
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fortbild-försärskilda insatserenligt kommitténs meningnivå kräver
arbetsformeroch för utvecklingpersonalning kommunernas somavav

samverkan mellan kommunerna. Itillde möjligheternapåtar vara nya
tillövergångsperioden för anpassningförfall finns det risk ettattannat

kommunaloch utbyggdfull kostnadstäckningfinansieringssystem med
därmed kostsam.utdragen ochsamverkan blir onödigt

ställerlivsmedelsområdetlagstiftningen påomfattande sär-Den
ocksåföreskrifterdetaljeradeoftakännedomskilda krav på menom

rättsliga Avgenerellasker de rätts-tillämpningen inomatt ramarna.
avgifter,offentligrättsligaanvändningensäkerhetsskäl kringgärdas av

regeringsformen.med grund istrikta reglertvångsvis,tas ut avsom
bestämmelsernaförvaltningslagen ochlagstiftning bl.a.Viktig är om

uppbörd.
livs-till kommunernas1998enkät i börjanpåI avensvaren

främst kunskapefterlystesutbildningsbehovmedelsinspektörer omom
prioriteradesjuridik.rättssäkerhetskrav och allmän Dämäst tre gene-

kvalitetssäkring/egenkontroll/HACCP,tillsynsarbetet:rella aspekter på
tillsynsmetodik/dokumentation/kommunikation.riskanalys och

ochför provtagningsedan längefinnskvalitetssäkringMetodik för
inspektionemakärnatillsynens äranalys, medan det utgörsom --

kvalitetvisskontrollrutinerprecisera isvårare garanterar attatt ensom
ochTillsynsmyndigheter, företaguppnås.livsmedelshanteringenpå

säkerhetsnivå.ochhög jämnintressekonsumenter har av ensamma
lagstiftningen inom EUförhar angivitsdet målocksåDet är omsom

konsumentskydd.miljö- ochsäkerhet ochhälsa,
myndig-lika, dvs.behandlaslikadet viktigtföretagen attFör är att

riskbedömningarrisk ochför bedömagrunderheterna har attattsamma
och konsumenternamyndigheternaåtgärder. ärlikartade Förleder till

tillmed hänsyntillförlitlig,egenkontrollföretagensdet viktigt äratt
redlighet.ochbåde hygien

kostnader.ökadeochfler inspektionerleder tillKonstaterade brister
hosintressebör finnasfrån detKommittén utgår gemensamtettatt

med-branschorganisationernäringslivetsochtillsynsmyndighetema att
företagenutvecklas,kontrollmetoderochtillsyns-verka till att som ger

Offentlig tillsynlivsmedelshantering.godeftersträvaincitament att en
med välföretagsystemtillsyn. Iskelångt möjligtbör så engenom

minskabehovetkriterier kanenligt mätbaraegenkontrollfungerande av
offentligochinspektionerformmyndighetsutövning i prov-avav

ochinformationinriktas pågrad väg-kan högreTillsynen itagning.
ledning.

föreslåsförslagkommitténsgenomförandetför attTill stöd av
höja kun-förfogande förtillanslagsmedel ställskronor i att25 miljoner

livsmedelssektomföretag inomtillsynsmyndigheter,skapsnivån hos
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och konsumenterna. fråga åtgärder medDet breddär större änom som
normalt i Livsmedelsverkets för utbildning och informa-ryms program
tion. Genomförandet har inslag kartläggning behovetvad gällerav av
utbildning och information, utredning för arbetsmetodikutvecklaattav

Åtgärdernaoch praktiska försök med samarbetsfonner. förav nya
genomförande bör syfta till

fortbilda kommunernas personal ochinom livsmedelsområdetatt att-
skapa förutsättningar för enhetlig resultat- kostnadsredovis-ochen
ning

kartlägga företagens behov stöd för fortbildning eller andra åt-ät av-
för egenkontrollen för offentligagärder stärka underlag denatt som

tillsynen
frånfram metoder för kontinuerlig förmedling informationgt ta av-

forskningsorgan och till företag konsumentermyndigheter och om
livsmedel, lagstiftning och tillämpning

förutveckla former samarbete mellan näringslivets organisatio-att-
och myndigheterna för uppföljning och utvärdering livsme-avner

delstillsynen.

uppgiften bör syfta till den svenskaDen resultat inommätaattsenare
livsmedelstillsynen, det blir möjligt jämföra mellan olika kom-så att att

utveck-och med andra länder. sammanfattande målet medDetmuner
lingsinsatsema bör åstadkomma ökad livsmedelssäkerhet ochattvara
ökad redlighet handeln med livsmedel.i

Efter treårsperiod bör arbetet utvärderasengångsinsats överen en
vilkaoch kvarvarande medel tillföras statsbudgeten. det står klartNär

föränd-till förfogande för det fortsattamedel kommer ståattsom
och mål fastställas,ringsarbetet, bör första de utgångspunkteri ett steg

efter treårsperioden ska ske.vilka utvärderingenmot
ansvarsfördelning bygger på denKommittén har förordat atten som

tillvara dekommunala tillsynsorganisationen utvecklas så den kan taatt
vidgade möjligheterna till samverkan.

finna lämpligaankommer på kommunerna självaDet givetvis att
former för samverkan.

direktaKommittén har kapitel föreslagit Livsmedelsverketsi 6 att
tillsyn skiljs från uppföljning och utvärdering.tydligt normgivning, En

ochsärskild organisationsutredning bör verkets organisationöverse
hardärvid behandla hela verksamheten, inbegripet de delar intesom

berörts kartläggning möjlig-kommitténs uppdrag. Fråganav om en av
heterna förenkla kapitel kanregelsystemet, tagits iatt som upp
behandlas eller särskildi anslutning till organisationsutredningen i en
utredning.
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Ekonomiska konsekvenser10.2

för livsmedelstillsynen har kapitel beräknatsKostnaderna i Sverige i 7
drygt miljoner kronor.500vara

medför belast-förslag till finansieringssystemKommitténs attnytt
årligen.minskar med miljoner kronorningen på kommunerna 100- 140

ochförändras både positivt negativt:Belastningen på statsbudgeten

kostnadstäckning inne-avgiftsintäkter till fullökade kommunala
vilket minskarkan tillämpasbär den s.k. finansieringsprincipenatt

motsvarande miljonerstatsbudgeten med 100-140belastningen på
kronor

full kostnadstäckning i Livs-tillämpning principensamma av—
innebär minskad belastning påmedelsverkets direkta tillsyn stats-en

budgeten med miljoner kronor3,6
indirekta tillsyn,Livsmedelsverkets s.k.anslagsfinansiering somav-

till verket,överförs från kommunernamedelfinansieras av somnu
med miljoner kronorökar anslagsbehovet 14

med andraspannmålskontrollen likhetianslagsfinansiering av-
kronor.med miljonerökar anslagsbehovet 0,7stickprovskontroller

hela 1990-har bedrivits underverksamhetkostnaderDessa somavser
för s.k.kostnaderockså börjat beräknaLivsmedelsverkettalet. harNu

förochlivsmedelsförordningen 46 §enligtnormerande inspektioner a
kronor.4,0 miljoner Dessarestsubstanskontroll, totalt 6,5 10,5resp.

anslagsfinansieras. Kommitténde börkostnader den tarär attartenav
anslagsbe-frågananslagsbehovetställning till storlekeninte omav -

livsmedelsornrådetmyndighetsuppgiftema inomhovet för de centrala
organisationsutredningen.bör behandlas i

konsek-medför någragränskontrollen inteFörslaget förstatligaatt
uppgifterhar redan idagLivsmedelsverketför statsbudgeten:venser

registreringgränskontrollen, bl.a.ansvarsområdeinom sitt som avser
ochutbildningtill Europeiska kommissionenoch rapportering samt

gränskontrollenAvgifter förgränskontrollpersonal.förordnande av
verk-täcker den operativakommer fortsättningeniäven att tas ut som

samhetens kostnader.
Åtgärderna treårsperiod genomföra höjningunderför att en aven

föreslagits fåkommitténlivsmedelstillsynen harambitionsnivån i av
ikunskapsinvesteringfrågakosta milj kronor.25 Det är somom enoner

förtill stöddetkan jämföras medden delen i princip program
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investeringar för ekologiskt hållbar samhällsutveckling hålleren som
på genomföras. syftarDet till påverka investeringaratt kunnandeiatt
och realkapital.

Ökade avgiftsintäkter leder till minskad ekonomisk belastning för
kommunerna storleksordningeni 100-140 miljoner kronor. Motsva-
rande minskning i statsbidragsramen kan enligt finansierings-göras
principen kapitel 7, vilket innebär kommitténs förslagatt stats-ur
budgetsynpunkt finansierade med råge.är

83 Riksdagen beslutade sambandi med budgetpropositionen lokala1998 inves-om
teringsprogram for främja ekologiskt hållbar utveckling. Totalt har 5,4 mil-att en
jarder kronor för perioden lägesbeskrivning1998-2000. lämnadesEn höstenavsatts
1997 regeringens skrivelse 1997/98:13. Vidare har regeringen nyligen föreslagit

stödet utökas med miljarder kronor2 for år 2001 prop.att 1997/98:150 28.s.
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Kommittédirektiv

Livsmedelstillsynen Dir

1997:25

1997.februari6regeringssammanträde denvidBeslut

uppdragetSammanfattning av

livs-uppgift översynmed göraatttillkallas avkommitté enEn
mellanfördelningen statutredasärskiltskallKommitténmedelstillsynen.

lämpligaföreslålivsmedelstillsynen,förgällervad ansvaretoch kommun
tillsynsavgifter.medförliksom systemettillsynenförformer

Bakgrund

livsmedelstillsynenallmännadenorganisationennuvarandeDen av
1988/89:JoUl4,bet.1988/89:68,prop.1989årriksdagenfastställdes av

ochlivsmedelskontrollskärpttillsyftadeBeslutet1988/891263.rslcr. en
Vilka1971:511livsmedelslageniändringar genomvissabl.a.innebar

stärktes.tillsynsmyndighetcentralrolllivsmedelsverksStatens som
iingårverksamhet attLivsmedelsverketsförmåletövergripandedetI

kvalitet.godlivsmedelsäkraverka förintressekonsumenternas av
centraladenLivsmedelsverketlivsmedelslagen utövar§Enligt 24

meddelatsharföreskrifterdeochlagenefterlevnadentillsynen somöver av
vissaefterlevnadentillsynvidarehar överVerketlagen. avstödmed av

denLänsstyrelsen närmareutövardförfattningar.med följEG-förordningar
fullgörnämnderkommunalaeller de upp-länet. Dentillsynen inom som

inomtillsynenhälsoskyddsområdet utövarochmiljö-gifter inom
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har föreskrivit tillsynen skallkommunen regeringen inte utövasatt avom
Livsmedelsverket.

Livsmedelsverketlivsmedelsförordningen 1971:807 fårEnligt 53 §
för näringsidkareegentillsyn och kontrollprogrammeddela föreskrifter om

livsmedelshanteringen.inom
livsmedelskontrollen infördesskärptafinansiera denFör att genom

bl.a. innebäravgiftssystem,riksdagsbeslut1989 års attett nytt ensom
livsmedelslokal. 29hanterar livsmedel i Iårlig avgift dentas ut ensomav

eller den myndighetregeringenlivsmedelslagen§ att somangesa
myndighetsavgifter förfår föreskrivabestämmerregeringen enom

föreskrifter meddelatseller harlivsmedelslagenverksamhet enligt som
föreskrivabestämmelsen ocksåfår enligtmed stöd lagen. Regeringenav

statligaavgiften för denuppbördenskall ombesörjakommunenatt av
avgift för livsme-1989:1110förordningentillsynen. Enligt §ll om

Livsmedelsverket betala intillårligenskall kommunernadelstillsyn m.m.
i uppbär.tillsynsavgiftema kommunernade årliga15 % somav

skrivelser tillsammanhang iolikakommunförbundet har iSvenska
tillsynsansvaretfördelningenfrågorregeringen tagit rör avsomupp

livsmedelstillsynen.avgifterna förmellan och kommunerna samtstaten
införselgränskontrollen vidförkommunernasBl.a. gäller det avansvar

intebeslutade februari 1996ilivsmedel från tredje land. Regeringen att
frånframställning Kommun-anledningåtgärd medvidta någon av en

frånlivsmedel importerasanimaliskakontrollenförbundet att somavom
hänvi-uppgift. beslutetstatlig Iskallland fortsättningentredje i vara en

och kommunansvarsfördelningen mellantillbl.a.sade regeringen statatt
aktuella utredningen.behandlas i denkommer att nu

ställergränskontrollen EU-frågorhänseenden iOckså andrai än om
harExempelvislivsmedelstillsynen.särskilda krav påmedlemskapet

samtidigtökatfiskanläggningarkött- ochtillsynenomfattningen överav
visserligen såtillsyn har skärpts. Detför dennakompetenskraven ärsom

livsmedelstillsynenhur strukturenregelverk reglerasdet intei EG:satt av
dockmedlemslandmedlemsländerna. Ettskall utformad i är gentemotvara

tillmedlemsländer skyldigtoch övrigaEG-kommissionen attatt se
tillfredsställande När ärlivsmedelstillsynen fullgörs på sätt. staten,ett som

till kommunerna,tillsynenutsträckning har delegeratfallet Sverige, ii stor
verksamhetkommunernaskontinuerligt följaha medelmåste attstaten upp

eventuella brister.och tillrättaatt
iaugusti 1996EG-kommissionenkansammanhangdettaI nämnas att

livsmedelskontrolloffentligförsvenskautvärdering detgjort systemetaven
området. kommissionensIs.k. icke-veterinäradel detdeni som avser

kanlivsmedelskontroll i Sverigeförbl.a. systemetattrapport ansesanges
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direktivrådetsihuvudbestämmelsemamedlinjeoch ieffektivtvara
livsmedel.kontrolloffentligjuni 1989den 1489/397/EEG avomav

iregeringenuppdrogmedlemskap i EUSverigesbakgrundMot av
Fiskeri-ochjordbruksverkLivsmedelsverket, Statens1995oktober

medlemskapet. Upp-följerskyldighetervissapreciseraverket avatt som
gränsdrag-medproblementill hurförslaglämnabl.a.omfattadedraget att

ansvarsområden iLivsmedelsverketsochJordbruksverketsmellanningen
ochförmarknadsordningar äggEG:senligtkvalitetskontrollenfråga om

Jord-skall lösas.och spritvinbestämmelserEG:sfjäderfäkött samt om
den 29delendeniuppdragetredovisadeLivsmedelsverketochbruksverket

behovdockfinns attuppfattning ettregeringensEnligt1996. avfebruari
avseende.dettaitillsynsansvaretfråganutredaytterligare om

KommunförbundetharlivsmedelstillsynenföravgifternagällerVad
beslutaskall fåsjälvakommunernabegärttillfällen omflera attvid

inomkommunernabeslutasskallavgifternaochutformning att avtaxomas
bestämmelsen attbegärtsharVidare attsjälvkostnadsprincipen.förramen

årligade15 %inskall levereraLivsmedelsverkettill avkommunerna
slopas.skalluppbärkommunernatillsynsavgifter som

bl.a.föreslagit attregeringentillskrivelseiLivsmedelsverket har en
mellantillsynöverföramöjligtblirdet attändras sålivsmedelslagen att

möjligtdetskulle göraändringsådan attmedSyftetkommuner. varaen
Frågantillsynsresurserna.utnyttjakunnaeffektivtför kommunerna att mer
därförbörlivsmedelstillsynengällerdetsamverkaninterkommunal närom

utredas närmare.
1994/95:RR8förs.riksdagen,tillförslagsitthar irevisorerRiksdagens

uppföljningochstyrningLivsmedelsverketsgranskatlivsmedel,Kontroll av
länsstyrel-ochkommunernasnivålokalpålivsmedelstillsynen samtav

granskningRevisorernaslivsmedelsområdet.påarbeteochansvarsemas
inkräktarkontrollenoffentligadendelegentillsynenpåtyder att avensom

utvärderingdärförföreslårRevisorernatillsyn.aktivamyndigheternas enpå
medtillsyndirektrespektiveegentillsynenförinsatserkommunernasav
ochtillsynenoanmäldadirektadenförfinnsriskden attpåavseende som

revisorernaanförVidareprioritet.tillräckligintemätningarnade gesegna
ikompetensochkunskaperlänsstyrelsemasvisatgranskningderas attatt

kommunerna attmindredesärskilt förbetydelse menharlänflera stor
ochindirektlänetlivsmedelstillsynen i ärförlänsstyrelsemas ansvar
denrollvilkenbör görasöversynRevisorernaoprecist. att avenanser

ansvarsför-vilkenochlivsmedelstillsynenskall spela inivånregionala
länsstyrelserna.ochLivsmedelsverketmellangällabördelning som
avgiftssystemetsvenskadetrevisorerna översynanförSlutligen att aven

regeringsupp-redovisadeLivsmedelsverketdetpå basisbör göras avav
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draget kartlägga hur livsmedelstillsynen finansieras i urval ochEU-att ett
EFTA-länder Livsmedelsverkets 51/94.rapport nr

Riksdagen uttalade med anledning revisorernas förslag bet.av
l994/95zLU20, rskr. 1994/952268 det, med hänsyn till vad fram-att som
kommit vid revisorernas granskning till den tid förflutit sedansamt som
riksdagen beslutade den nuvarande ordningen för kontroll livs-om av
medel, befogat utvärderings- och översynsarbete kommer tillär att ett nu
stånd.

Uppdraget

Kommittén skall, med beaktande vad anförts bet. 1994/95:LU20,iav som
livsmedelstillsynen.göra översynen av

Kommittén skall därvid särskilt
utreda fördelningen mellan och kommun vad gällerstat ansvaret-

livsmedelstillsynen,för
den regionala nivåns i livsmedelstillsynen,rollöverse-

utreda förutsättningarna för interkommunal samverkan detnär-
livsmedelstillsynen,gäller

utvärdera med obligatorisk egentillsyn för företagen,systemet-
avgiftssystemet inom livsmedelstillsynen.göra översynen av——

Kommittén skall föreslå lämpliga former för tillsynen förliksom systemet
med tillsynsavgifter. Vid avgiftssystemet skall finansierings-översynen av

Ävenbeaktas. effekterna för medelstora företagprincipen små och samt
intresset konkurrensneutralitet bör uppmärksammas.av

Kommittén skall vidare särskilt redovisa hur dess förslag förhåller sig
till EG:s bestämmelser på området.

Övrigt

Kommittén skall samråda med berörda myndigheter och organisationer
under utredningens gång.

kommittén ochFör gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer
särskilda utredare offentliga 1994:23,åtaganden dir.prövaatt attom
redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, redovisa järn-att
ställdhetspolitiska konsekvenser dir. redovisa konsek-1994:124 och att

för brottsligheten det brottsförebyggande arbetet 1996:49.och dir.venser
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Redovisning uppdragetav

skall redovisaKommittén sitt uppdrag den december31 1997.senast
Jordbruksdepartementet
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Bilaga 2

Exemplet Danmark

Livsmedelssektorn iDanmark

Danmarkhade livsmedelsindustrin i1990-taletbörjan omsätt-I enav
totaladenvilket motsvarade 34miljarder DKK,ning på 120 procent av

livsmedelssektom.momsregistrerade företag iallaomsättningen i
och dennaexporteradesindustrins omsättningOmkring 50 procent av

samladelandets25miljarderpå 56 procentmotsvararexport avcaca
miljarder i livs-Produktionsvärdet på DKK108industiiexport.

samladevärdet på dentredjedelmedelsindustrin motsvarar aven
inomomsättningsmässigtindustnproduktionen. De största grenarna

till-vilkafisk, drycker och bageri,kött, mejeri,livsmedelsindustrin är
storlek deRäknat efteromsättningen.knappt 3A ärutgör avsammans

fisk,mejeriprodukter,griskött,viktigasteexportmässigt varugruppema
vilka 78och säd,köttkonserver exportenutgör procentsammantaget av

USA.‘ochmarknaderna EU, JapanviktigasteDe är

Bakgrund, allmänt

Danmarklivsmedelskontrollsystemet iSyftet med är att:

hälsoriskerundgå-
förfarandemotverka bedrägligtvilseleda konsumenternaundvika att-

competitionkonkurrens fairtillförsäkra lojalen-

nivånkontrollsystemet.danska Dennivåer deti överstaDet finns tre
ochEG-direktiv EG-lagstiftningennationelladen samtutgörs av

livsmedelsadministrationen,följer den statligaDärunderförordningar.
ellerdirektoratdärtill hörande fyraochministeriumvilken utgörs ettav

nivån, denhuvudpartentredje därfinns denSlutligenstyrelser. av
omfattar 32 kommu-livsmedelskontrollen utförs. nivåDennapraktiska

levnedsmiddelkontrolenheder, olikalivsmedelskontrollenheternala
0verdyr-överveterinärämbeteninspektoratdistriktsenheter och samt

laegeembeder.

Akademict forlevnedsmidler, Decemberkontrol med 1995.Mål fremtidensmiddler iog
Sid ff.87-783-0022-6. 74de tekniske Videnskaber. ISBN
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omkring 600kungörelserlagar, 125idag 8Regelverket består samtav
kom-föreskrifter. Därtilltotalt knappt 800Vägledningar,ochcirkulär

snabbhetvarierandemed omsättsEU-reglerökande antalett sommer
lagstiftning.till dansk

regleroch EUsbestämmelsernanationelladebeaktandeMed av
till-produktion,kontrollmyndigheternaoffentligagenomför de av

livsmedel. Deochimportförsäljning,beredning,verkning, export av
ochkvalitetskontrollerdärutöver vissautförmyndigheternaoffentliga

räkning.företagsoch privataenskildaserviceuppgifter för personers

Policy

Regeringensjanuari 1998iregeringenden danskafrånI rapporten -
LandbrugFödevarer,forMinisterietredegörelse,födevarepolitiske og

ochområdetpolitik inomregeringensbeskrivsjanuari 1998Fiskeri, -
framtiden.planer för

höjdförarbetainternationelltochnationelltbådevillRegeringen en
sjuk-förstärka insatsernabl.a.konkret motoch önskarskyddsnivå
före-hindraochsalmonellamikroorganismerdomsframkallande t.ex.

tillhållningrestriktivlivsmedlen. Eniförorenandekomsten ämnenav
skall vidareläkemedelochlivsmedelstillsatseranvändningen upp-av

rätthållas.
livsmedels-föravgörandedetuppfattningregeringensEnligt är

både kompetens-optimaltanvändskontrollresursemasäkerheten att
avsiktdärför regeringens attavseende. Detekonomiskt äroch imässigt

harförenklingorganisatoriskmedinslagnadenfortsätta vägen som
Ministerietlivsmedelsministeriumtillkomsteninletts nyttettavgenom

etablerandetskeskallFiskeri. DetLanbrugfor Födevarer, genomog
livsmedelskedjan.för helakontrollstrukturenhetligav en

kontrollstrukturEn ny

offentligadenstrukturförändringar gjortstid harUnder avsenare
ministeriumEttjordbruksadminstrationen.och nyttlivsmedels-danska

Landbrugfor Födevarer,Ministerietfiskelantbruk ochlivsmedel,för
etableringenhardanska regeringenhar inrättats. DenFiskeri genomog

medinsatsernastärkabl.a. velatlivsmedelsministeriumdettaav
Samtidigtlivsmedelskvalitet. ärlivsmedelssäkerhet ochavseende på

och lag-kontrollmässigaadministrativa,raduppnåavsikten att en
förenklingar.stiftningsmässiga

livsmedel,förcentralmyndighetharministerietdetInom en nynya
centralmyndig-inrättats. DenFödevaredirektoratet,Veterinaer nyaog
centralmyndig-tvåde tidigaresammanslagninginnebärheten aven
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Direkto-Veterinaerdirektoratet.ochLevnedsmiddelstyrelsenheterna
Arbetetområde.livsmedelslagensmyndighet inomcentralärratet

Veterinaer-utveckling.ochforskningochadministrationbådebestår av
sektorsforsk-ochstyrelsebådesåledesfödevaredirektoratet ärog

betyderenhet. Detorganisatoriska attochinomningsorgan sammaen
forskningåtskild frånorganisatorisktnonngivningenhållerinteman

livsmedelskemi sättochtoxikologiiutvecklingoch sammat.ex. --
därEnergiministeriet,Miljö-ministerier,andrainom t.ex. manogsom

tillförhållandefrihet iskall ha visssektorforskningendock betonar att
styrningen.administrativaden

generelladeförharfödevaredirektoratet ansvaretVeterinaer- og
reglerhorisontellabl.a.omfattarDelivsmedelsförfattningarna. om

parti-ochProduktionmärkning;ochföroreningarlivmedelstillsatser,
partiförsäl-ochProduktionlivsmedel;icke-animaliskaförsäljning av

Detailforhandling.Detaljhandellivsmedelstillsatser;jning av
område.livsmedelslagensmyndighet inomcentralDirektoratet är

utveckling.ochoch forskningadministrationbådebestårArbetet av
kontrollenhet-kommunaladesamordnauppdragiharDirektoratet att

produ-företagdedirektoratetauktoriserararbete. Därutöver somemas
icke-livsmedelproducerardelivsmedelstillsatser, samt avsomcerar

löpanderågbrödfabriker. Denochbryggerieranimaliskt t.ex.ursprung,
Dess-livsmedelskontrollenhetema.utförsföretagdessatillsynen avav

insatsernaoffentligaför decentraltdirektoratethar ettutom ansvar
näringsområdet.inom

medlivsmedelskontrollenförharDirektoratet ansvaret avse-även
tillståndsgivningägglagenmjölkproduktlagen, samtköttlagen,ende på

ekologisktmedlivsmedeltillverkningochberedning ursprung.för av
medföretaggodkännerochauktoriserardirektoratetHuvudregeln är att

emelle-harkontrolluppgifterradområden. Endessaverksamhet inom
Veterinärdirek-dåvarandefrånlagts1992avtal från utrtid ettgenom

kont-bl.a.gällerlivsmedelskontrollenhetema. Detlokalatill detoratet
företagochmjölkproducerar ägg samtbesättningar somroll somav

ochmargarin,mejeriprodukter, äggförsäljerochframställerbereder,
utfärdabefogenhetfullständig attharDirektoratetäggprodukter m.rn

områden.dessaverksamhet inomenheternasförinstruktioner
regelgiv-överordnadeför denhar dessutomDirektoratet ansvaret

fisk.kvalitetskontrollenoch styrningenforningen avav
harFödevaredirektoratetVeterinaercentralmyndighetenDen ognya

"fromellertill bordjordfrånlivsmedelsfrågor,flestaför deansvar
detpåsmittskyddsfrågoransvarsområdet hörTill äventable".stable to

växtskyddsfrågor komma attkansiktPåområdet. ävenveterinära
ungefär 300arbetarmyndighetencentraladenPåinnefattas. personer,
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vartill kommer den statliga köttkontrollen, placerade800 i påpersoner
enheter.90

ledsDen centralmyndigheten direktör. Verksamheten ärnya av en
fördelad fyrapå olika avdelningar vilka leds veterinaerdirektörav en
och underindelade kontor, totaltvicedirektörer. Avdelningama iärtre

stycken. för födevarekontroll finns kontor:ll avdelningenInom tre
industriells.k. har för kontroll företag medDet Kontor 7 avansvar

tillverkar livsmedelstillsatser,produktion, inklusive sådana som mm.
har för kontrollen och detaljhandel,Kontor 8 parti-ansvar av

kontroll livsmedelsimport från tredjeland införsel från andrasamtav av
EU-länder, för importkontroll animalier såledesAnsvaret ärmm. av

systemkontroll, dvs.statligt i Danmark. Kontrollen importörer ärav en
säkrar produkternatill harimportören attatt ett systemman ser som

importeradeföljer lagstiftningens krav. inte provtagningMan atttror av
fyller funktion.någon störrevaror

med förutvecklings- och utbildningskontorKontor 9 är" attansvar
livsmedelskont-utarbeta genomföra utbildningsaktiviteter inomoch

dvs.rollens initiativ till kontrollkampanjer,område samt att ta
nationella kontrollprojekt.

fram modeller för egenkontrollförKontor 9 även samtatt tasvarar
för riskanalys.systern

auktoriserade eller godkändaLivsmedelshantering får bara ske vid
auktoriserasmed industriell produktionanläggningar. Anläggningar av

egenkontrollprog-myndigheten också godkännerden centrala som
den årliga inspektions- och provtagnings-Samtidigt läggsrammen.

och godkännandefrekvensen fast. Efter auktorisation övertas ansvaret
lokal kontrollenhet. Revidering ellerför den löpande tillsynen enav

centraladock centraltförnyelse auktorisation Denär ett ansvar.av en
animalieproducerandeför tillsynenmyndigheten alltid avansvarar

uppdragdärvid lokal kontrollenhet påanläggningar kan låta enmen
finnssådana anläggningar. Normaltutföra den löpande tillsynen av

lokala kontrollenhetema.veterinärkompetens vid de
Övriga kontrollenhetema vilkagodkänns de lokalaanläggningar av

för tillsynenegenkontrollprogrammen ochgodkänneräven ansvarar av
form cirkulärmyndigheten har idessa anläggningar. centralaDen ettav

tillsynsmyndig-ofta anläggningar ska besökaslagt fast hur dessa av
heten.

FödevaredirektoratetCentralmyndigheten Veterinaer samman-og --
ställer, följer de lokala enheternas årligaanalyserar och rapporter.upp

dvs.med vad benämner övertillsyn,Myndigheten arbetar idag man
likvärdigden lokala tillsynen. Syftetuppföljning och styrning är enav

utarbetandet Vägledningartillsyn hela landet. övertillsynen ingåri I av
egenkontroll, informa-det finns livsmedelstillsyn och en omen om
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svenskadejämställas medkansomkampanjersamordningtion, av
i delokala enhetendentillskriveruppföljning.och ManektenPIK-proj

centrala kont-denalltför låg nivå. Närpåbedöms liggatillsynenfall en
alltförharenhetens prestationerlokaladenrollmyndigheten attanser

tillsynenden lokalabedömningenelleromfattning attliten görom man
avseende så attnågottillfyllest iinte annatär genomreagerar man

central-detpåpekandenmedenhetenlokaladentillskriva somom
lokalalokala tillsynen. Dendenibristerbedömermyndigheten vara

förklaringgodtagbarmedinkommadåförväntastillsynsenheten omen
påpekanden kanYtterligareden gjort.myndighetenvarför agerat som

centralmyndigheten.följa frånsedan
köttföre-exporterandedeinriktad påköttkontrollenstatliga ärDen

dendelenövervägandeheltslakteriema. Denoch de privata avtagen
det 97decentraliserad, i procentköttkontrollenpraktiska attär per-av

utförsföretagföretag. På 58enskildauppgifter påutför sinasonalen
overdyrlaegestillinger.överveterinärstjänsterkontrollen genom

direk-inomKredsdyrlaegefunktionenDistriktsveterinärfunktionen
harlivsmedelskontrollen,uppgifter inomdirektahar inga mentoratet

Distriktsveteri-livsmedel.animaliskaförbetydelselikväl exporten av
djursjukdomar.djurhälsa ochkontrollochtillsyn överutövarnärerna

före-förbetydelseavgörandeområde hardettainomgodEn status
fromanläggerexportmarknadema. När ettpåframgångartagens man

dellivsmedelskontrollen kommerpåtable"-synsättstable avento
livsmedels-delbetraktasuppgifterdistriksveterinäremas att avsom en

kontrollen.
den inreetableringenharGränskontrollveterinärema avgenom

tilllevande djurkontrollfrånutvidgatarbetsfältfått sittmarknaden av
icke-EU-länder. Detallalivsmedel frånanimaliskaomfattaocksåatt

deigränskontrollstationerradsammanhangethar det upprättatsi en
flygplatserna.deoch påhamnama störrestörre

Landbrugfor Födevarer,MinisterietCentralmyndigheter inom og
Veterinaer-livsmedelsmyndigheten,denvid sidanFiskeri ognyaom

Fiskeridirektoratet.ochPlantedirektoratetFedevaredirektoratet, är
uppgifterradPlantedirektoratet har närVäxtodlingsdirektoratet en

och potatis. Därutöverfrukt,och märkning gröntkvalitetgällerdet av
ekologisksädeskom,ochfrögödningsämnen,foder ochkontrolleras

växtföljdermarker,grönområden grönnejordbruksproduktion samt
livsmedelskontrollen utgörinomAktiviteternagödningsplaner.och

finnshäruppgifterna,totala ettdefåendast några procent menav
livsmedelskontrollenhetema.kommunalamed desamband

foderme-kontrollenresultatenoffentliggörPlantedirektoratet avav
före-därmedpåverkarochmatpotatisochfodermedelsalmonellafriadel,
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avsättningsmöjligheter med sikte på skärpatagens intresset föratt att
uppnå bästa möjliga kvalitet i produktionen.

Fiskeridirektoratets uppgifter består dels kontrollen fiskeri-av av
verksamheten/näringen, dels kvalitetskontroll fisken på dess vägav av
till detaljhandeln. Slutligen utför Fiskeridirektoratet import-även
kontroll fisk med avseende på EUs regler. Endast mellan fjärde-av en
del och tredjedel inspektoratens verksamhet berör kvalitets-en av
kontroll fisk. Kontrollen omfattar löpande tillsyn företag ochav av om-
lastningsställen för kontrollera produktionshygien och produkt-att
kvalitet.

Den lokala tillsynen

Danmarks 275 kommuner har för kontrollen efterlevnadenansvaret av
livsmedelslagstiftningen. Kommunerna samverkar demed livs-32av

medelskontrollenheterna, vilka registrerar, godkänner och utför tillsyn
detaljhandel, och storhushåll. finns totaltöver Det mellanrestauranger

40 000 och 45 000 sådana livsmedelsföretag Danmark.i
På det lokala planet finns det i princip två olika konstruktioner för

den lokala tillsynen i Danmark. den modellenI den lokalaärena
kontrollenheten knuten till kommunerna och utför på entreprenaden av
livsmedelskontroll i andra kommuner inom geografiskvissäven en
räjong. den andraI modellen har den lokala kontrollenheten meren
självständig organisatorisk ställning och utför livsmedelskontroll på ett

uppdrag från alla de kommuner detingår i geografiskagemensamt som
område basen for kontrollenheten.utgörsom

Idag finns lokala32 kontrollenheter under kommunalt Däransvar.
arbetar totalt 300 hälften med tillsyn och hälften på depersoner,
anknutna offentliga laboratoriema. Till detta kommer lokala statligatre
enheter för fiskkontroll, åtta för växtskyddskontroll för14samt

frågor.veterinära
Utredningen livsmedelstillsynen besökte de lokala kon-om en av

trollenhetema i Köpenhamns-området. Vid denna kontrollenhet finns
chef fyraoch livsmedelsinspektörer tillsyn l 000utövar överen som ca

anläggningar. I området bor 140 000 Man attc a personer. anser om-
rådet bör 25 för% uppnå optimal organisation, 5större attvara c a
inspektörer. Vid besöket personalen vid enheten dock attangav man
ansåg de nuvarande lokala kontrollenhetemas förhållandevis stora
organisatoriska storlek fördel, då den för antalutrymme ettvara en gav
heltidstjänster odelat kunde sig livsmedelskontroll. Genomägnasom
denna specialisering ansåg effektivitet och professionalismattman
uppnåddes tillsynen.i Det ansågs också värdefullt med det erfaren-
hetsutbyte med specialistkollegor denna organisation medger.som
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mycket väsentliguppfattningenligt den danska regeringensDet är av
säkerställsdetföretagenkonsumenternabetydelse för såväl ettattsom
hela landet.kontrollsystemoch likvärdigtenhetligt, enkelt över

förkontrollen skallfastlägger regeringenSamtidigt öppenatt vara
skall beaktas.tredjelandsexporttilltrovärdig hänsynochinsyn attsamt

strukturen, därexisterandedenuppfattningregeringensDet attär
och kommun-kommunalamellan 32livsmedelskontrollen uppdeladär

varierande storlekmycketlivsmedelskontrollenheter avgemensamma
grad kan levatillräckligmyndigheter inte istatligaflera olikaoch upp

existerandemed denangivitsproblemdetill dessa krav. Ett somav
varierandeoch mycketenhetlighetbristandedenorganisationen är

årligabl.a. denframgårråder.tillsynen Dettaaktivitetsgrad i avsom
centralakontrollenhetema till denfrån de lokalarapporteringen myn-

digheten.
med denvidareavsiktdanska regeringensdenDet attär nu

tillskapandethar inlettsförenklingorganisatoriska avgenomsom
påFödevaredirektoratetoch Veterinaer- ävenLivsmedelsministeriet og

för helakontrollstrukturenhetligdetså inrättasdet lokala planet, att en
livsmedelskedjan.

kontroll-antaletförslag minskadiskuterasnärvarandeFör attett
blisåledesföreslåsstycken.till l4 Destorleksordningen 8tillenheter i

tydligareochkompetensregionalt placerade. Bättreoch styr-statliga
inteförstatligande. Manför attfrämsta motiven trordening ettär

lokalaoch effektivarefärrekan bildafrivilligpåkommunerna väg
alla tillsyns-förkontrollenhet skalokalkontrollenheter. Varje ansvara

enhetregionalskall vid varjefrågor. Dessutomfrågor och veterinära -
laboratorium.finnasliksom idag ett-

Informationsverksamhet
förförutsättningoch företagare attVälinformerade konsumenter är en

därmed förochreellt val,kunna attskallkonsumenterna göra ett
meningsfullfåskalloch förfungeraskall kunnamarknaden att enman

livsmedelsområdet.debatt inom
samarbeteförsök iFödevaredirektoratet harVeterinaer- ettstartatog

butikerna.direktkonsumentinformation idetaljhandeln medmed
nödvändigheltlivsmedelinformation ärRegeringen att ommenar

konsu-kvalificeradetillräckligtskall kunnaför konsumenterna göraatt
stärka detavsikt fortsättadärför regeringensmentval. attDet attär

konsumentupplysningen.ioffentliga engagemanget
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Egenkontroll

företag haauktoriseratskallregler varjeEnligt ettEUs egen-
HACCP-principen. Systemenpåhand baseratförstakontrollsystem, i

god-ochkontrollmyndighetemadialog medföretagen iutarbetas av
således delegenkontrollengodkändadessa.känns Den är avenav

myndig-godkäntsochhar bedömtskvalitetssäkring,företagens avsom
kontrollen.offentligadenoch ingår iheterna som

egenkontroll deikontrollen utförsoffentliga störredenled iSom ett
detaljhandeln iochgrossist-företagen, i restau-producerande samt

erhållaförauktoriserade verksamheterallafinns på attKrav attranger.
egenkontrollsystem.skallauktorisation ett

utför pålivsmedelsproducerande företagenauktoriserade privataDe
livsmedelslag-säkrakontroll förbetydande attinitiativ atteget en

gäller både råvaror,kvalitetssäkringefterlevs. Dennastiftningens regler
fárdigvaroma.ochproduktionsprocessen

livsmedelssektomsomfångetuppskattavanskligtDet är att egen-av
kontrollutförsregelmässigtdettvekankontroll. råder ingenDet attom

teknologisktdeallmänhet ioch då ilivsmedelsindustrinegentligai den
landethuvuddelendet i000, medanavancerade företagen ca 2 caav

ochbutiker000företag ca 37medelstorasmå och restauranger40 000
allseller ingenutför blygsamendastpartiledetioch 3 000 enca --

egenkontroll.egentlig
dokumentationpåoch kravenskilda elementvilkaOmfattningen av

verksamhet-avhängigtegenkontrollprogramgodkänt äringår i ettsom
bearbetningsgrad.ochproduktionensstorlek, artens

likartad ochförsäkra sigochföretagenhjälpaFör sam-att enom
branschvisdetharreglerna utar-och tillämpningtolkningstämmig av

branschkoder.kallas Dessahygienpraxisgodförriktlinjerbetats som
berördamedsamarbetesjälva i t.ex.branscherna parterutarbetas av

Branschkodemakonsumentorganisationer.myndigheter ochrelevanta
godkännande.förmyndigheternatill de centralaskickas in

ochbehoveftermyndigheternacentraladesikt harlängrePå något -
dessaoch korrigeraregleramöjlighetmed branschernasamarbetei att-
tidenhelaflexibeltbliregenkontrollenriktlinjer så systern,ettatt som

aktuella krav.kan motsvara
ledning-överordnadedenharegenkontrollsystemetetableradedetI

ochplanläggasnabbtmöjlighetkontrollprogrammen att genom-en av
eventuelladärområden,specifikapåkontrollinsatsextraordinärföra en

sig.hygienproblem kan visa
huvudsakligenändraregenkontrollsystemgodkändaEtableringen av

och företag. Detmyndighetoffentligmellanansvarsförhållandetinte på
lagstiftningsmässig,utifrånföretagetfortsättningeniär även som
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hälsomässig och hygienisk synpunkt dethar fulla för före-ansvaret att
produkter ändamålsenliga människoföda.ärtagets som

Sanktionsmöjlighetema auktoriserade livsmedelsföretaggentemot
innebär kontrollmyndighetema, för den händelse det skulle kons-att

oegentligheter egenkontrollen, svårartade fall fråntai i kantateras ett
företag dess auktorisation och därmed framtvinga produktionsstoppett
eller stängning intill dessa konstaterade fel eller brister har blivit
tillrättade och auktorisation föreligger.en eV ny

Provtagning

Från den centrala myndighetens håll försöker mikrobio-att styraman
logiska undersökningar undersökning bakterier påmot patogenaav
bekostnad undersökning totalantalet bakterier.av av

på för livsmedelKrav kompetensbevis hanterarpersoner som

lättför-gäller all personal hanterar oförpackadeKompetenskrav som
efterdärvliga livsmedel. Alla berörda skall inom månadertrepersoner

dagars utbildning livsmedelshygienanställningen ha genomgått itreen
förete utbild-och egenkontroll kunna bevis på genomgången-ettsamt

statligtoch utebliven lönning. Utbildningen gratis ersättsär ettgenom
utbildningskrav gällerför arbetsmarknadsutbildning. Dettasystem

efter politiskt beslut detta.sedan den januari 1997 Bestäm-l ett om
från de lokala tillsynsenheterna. Någonmelsen har starkt stödett

uppföljning hittills genomgått utbildningenhur många är ännusomav
Under den inledande fasen de lokala myndigheternainte gjord. är

få rimligförsiktiga kontrollen utbildningskravet. Alla måstei enav
rigoröschans genomgå utbildningen innan kan börjaatt man en mer

kompetensbevis.kontroll efterlevnaden bestämmelsen Denomavav
utbild-lista andra, alternativacentrala myndigheten har gjort överen

obligatoriska tredagarsutbildningen.denningar minst motsvararsom

Kostnader

kommunalkontrollen livsmedel i statlig och regioffentligaDen av
syssel-kostar drygt miljoner danska kronor DKK året.600 Denom

beräknade,siffror skönsmässigtmedarbetare.l 600 Dessasätter ärca
livsmedels-då det i sammanhang kan svårtvissa avgränsaattvara
kontrollveterinärkontroll, kommunal miljötillsyn,kontroll från av

etc.2fångstkvoter

2 levnedsmidler, December Akademiet forMål fremtidens kontrol med 1995.middler iog
Sid ff.de tekniske Videnskaber. 87-783-0022-6. 74ISBN
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tillsammanshade 1995livsmedelskontrollenheternakommunala32De
vilkamiljoner DKK,drygt 200livsmedelskontroll påförbudget aven

kommunerna.och 35företagenfinansieras procentdå 65 procent avav
laboratorierochför tillsyntill totalt 450uppgårantal årsverkAnslaget i

kontrollbesök påutfördes 79 000verksamhetsstatistikenEnligt senaste
Kontroller-företag.besöktvåmedeltaldvs. iföretag,41 000 nästan per

avsågpåbud, vilka 44ochförbud840 procentresulterade i 1 avna
analyseradesochförhållanden. Dethygieniskaotillfredsställande togs

endastföretogseller någotdessa,På 9076 000 procent mer,avprov.
analyser.mikrobiologiska

färsk frukt,kvalitetskontroll gröntutgifter förPlantedirektoratets av
detår. Undermiljoner DKRtill senastebelöper sig 5potatisoch per

växtförädlare,hoskontrollerutfördes 2 700verksamhetsåret gros-ca
detaljhandelsföretag.ochsister

fiskva-fisk ochkvalitetskontrollutgifter förFiskeridirektoratets av
denmiljoner5årligen,milj DKKtillbelöper sig 25 avsercavarvcaror

detUndermarknaden.den inre senasteföljerimportkontroll avsom
verk-företagen. Förkontrollbesök på854utfördes 4verksamhetsåret

årsverken.budgeteras 65samheten ca
livsmedels-offentligaför denutgifternakan konstaterasDet att

livsme-produktionsvärdet iförhållande tillbeskedliga ikontrollen är
blirräknatinvånarevilketpromille,6delsindustrin. De motsvarar per

skattefinansierat,DKKendast 40detta beloppår. Av ärDKK115 per
betalas näringen.resten av

Finansiering

medanläggningaranimalieproducerandetillsynallfinansierasIdag av
Avgifternaavgiftsdirektiv.följerområden EUsberördaavgifter påsom

administrationen.centraladenintetillsynenlöpandedentäcker men
tredjedelartill tvåtillsynfinansierades övrigoch 1996Mellan år 1992
avgifternaårligaskattefinansierades. Deåterstodenochavgiftermed

Även ochauktoriseringarDKK.och 40 000mellan 500varierade
provtagningochinspektionFörnyadavgiftsbelagda.godkännanden var

DKK/tim550företagen timtaxaheltbetalasanmärkningar omavp g a
icke-animaliskadetavgifternaårligaanalyskostnader. Deplus

tillsyn idennaDKIUår. Numeramiljoner är150inbringadeområdet ca
viduppföljningavgiften förEndastskattefinansierad.heltprincip
harSamtidigtområdet.icke-animaliskapå detfinns kvaranmärkning

täckaförtillsynsenheternalokalatill demedel attfört överstaten nya
Skäletfinansieringsprincipen.denbortföllavgifterde nyagenomsom

administ-deslopatavgiftssystemet ärtidigare är atttill detatt numera
alltför höga.blevavgifternade årligahanterakostnaderna förrativa att
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finansierasKontrollen nötköttsmärkning skall timtaxa.genom enav
ekologiska produkter däremot skattefinansierad.Kontrollen ärav

genomförandeMiljätillsyn och

livsmedels-innebära dekontrollstrukturen kommerDen att attnya
kommunala livs-idag denkontrollerande funktionerna utövassom av

Livsmedelsdirektoratet Veterinaer-medelskontrollen, ochVeterinär og
ochPlantedirektoratetVäxtordlingsdirektoratetFödevaredirektoratet

struktur.enda regional statlig DennaFiskeridirektoratet, samlas i en
enligtfärre antal kontrollenheter varigenomskall baseras på ett man

kontrollresurser-utnyttjandesäkrar optimaltregeringens rapport ett av
ekonomiskt. dettaoch Påbåde kompetensmässigt sätt garanterasna -

landet,entydig kontroll heladanskaenligt den regeringen överen-
förenhetlighet kontrollstrukturenfullständig iuppnår därutöver enman

förenklingbord, ifrån hav eller jord tillhela livsmedelskedjan, samt en
företag.kontrollförhållandena för radochauktorisations- en

kunna fåkommer samtidigtregionala kontrollenheterDessa att en
kontrollfunktionen också kommersjälvasådan storlek de attutöveratt

ochkunskapscentrum på hög nivåregionaltspela rollkunna ettsomen
för de be-kvalificerad samtalspartnerdärmed kunna fungera som en
förtillsynsansvaret iKontrollenhetema skall haföretagen.rörda stort

underidag stårdvs. sådanaregionen,alla anläggningar i ävensett som
verksamheterkompliceradesärskilt teknisktcentralt tillsynsansvar. För

hakontrollenhet kan kommaske såskall specialisering attatt enen
utanföranläggningar regionen.förtillsynsansvaret vissa störreäven

del ikommer ingåkontrollstrukturenOmläggningen att som enav
livsmedelslag.förslag tillkommanderegeringens ny

oftastlivsmedelskontrollenhetemakommunalanuvarande ärDe
vilkaenheter,kommunala eller kommungemensammaorganiserade i
livs-ändrad organisationmiljöområdet. Enockså har uppgifter inom av

för organi-få konsekvenserdärför ocksåmedelskontrollen kommer att
miljsationen av

konsek-skall belysadärför tillsatt utredningharRegeringen somen
genomförandetmiljökontrollarbetetkommunalaför det avavvenserna

lägga frammed syftelivsmedelstillsynenförslagregeringens attom
Regeringensframgent skall handhas.förslag miljökontrollenhurom

livsmedelsområdet kommerändrad kontrollstruktur inomförslag attom
miljö-resultatet utredningenverket först efter detisättas att omav

föreligger.kontrollen
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livsmedelskontrollenutvärderingEU-kommissionens av
Danmark1

besök vidutvärderandegjorde under maj 1997EU-kommissionen ett
Danmark3 tillämpninggjordes medBesöketlivsmedelskontrollen i av

offent-åtgärder förytterligare93/99/EEGrådets direktivartikel i5 om
förde nationellautvärderalivsmedel, förkontrolllig systemenattav

kontrollsådan

infrastrukturochLegal kompetens

nivåCentral

förmedmyndighetencentraladenLivsmedelsstyrelsen är ansvar
implementeraoch89/397/EECdirektivadministrationen omsättaattav

desamordningenochledningenlivsmedelsdirektiveuropeiska samt av
livsmedelskontrollenhetema.kommunala32

vägledningenkontrollenoffentligaför denbetydelse ärsärskiltAv
Vejledningvilkenlivsmedelskontrollenhetema, utgörsde lokalatill av

lagstift-råd hurdetaljeradeLevnedsmidler. DenKontroll af omgerom
funnits underråd hardessaDanmark. Vissaskall tillämpas iningen av

harrådennyligenförst heltdetåren,de åtta är sam-senaste sommen
inspektörofta. Varjeuppdaterastänktbok, vilkenmanställts i är atten

bok.sådanmedhar försetts en
Livsmedelsstyrelsen haruppgifter är attAndra t.ex.som

kont-bristandedärkontrollstatistik, följaövervaka noteratmanupp-
samverkansinriktad,ochrådgivanderollverksamhet; äransatsen

tillrättavisande.formelltnödvändigt blidet visar sigkan merommen
aukto-Danmark,tilllivsmedelsimportenför databaser överansvara-

åtgärda-förpackareochlivsmedelstillverkare samtrisation en-av
kontrollenhetema.lokaladeöverlämnatsöverträdelserskilda avsom

livsmedelsmyndig-nationelladenlokaler auktoriserasFler 500än av
Detal-livsmedelskontrollenhetema.lokalasamverkan med deheten i

3 Results of theDirectorate-General lll.Communities,of theCommission European eva-
CommissionDenmark but the Europeancontrolofficial foodluation of the system

foodstuffs assessmentteam.
4 medsamarbetaskallsärskilda tjänstemänskallArtikel Kommissionen5.1. utse som

likvärdighetenövervaka och utvärderaförmyndigheter medlemsstaternabehöriga i att
behörigalivsmedel drivskontrolloffentligde foroch effektiviteten i system avsomav

till deregelbundetskallKommissionenmyndigheter medlemsstaterna. rapporterai
arbete.särskildade tjänstemännensmedlemsstaternaberörda om
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jerad information beskriver lokaler, produktionspro-utrustning,som
egenkontroll auto-control, kontroller råvaror, kontrollerav avcesser,

skickasfärdig och de anställdas hygien måsterengöringsprocessermat,
ansökertill centrala myndigheten, livsmedelsföretagin den när ett om

krävs för sådana livsmedelsföretagauktorisation. Auktorisation som
säljer direkt till konsu-tillverkar livsmedel, intehanterar eller men

företar centrala myndig-auktorisation beviljas denInnanmenterna. en
myndigheten besök vid dessa före-med den lokalaheten tillsammans

dagligabeviljad vilar för denväl såauktorisationenNär är ansvarettag.
aukto-myndigheten. Förnyelseföretaget den lokalatillsynen på avav

förändringar harbetydandelokalerna krävs sårisationen snart merav
för.myndighetenförnyelse den centralainträffat. Sådan ävenansvarar

Åter-auktorisation företas den centralalivsmedelslokaler myn-avav
myndighetensmöjlighet fastställa den lokaladighetens personal med

inspektionsstandards.
myndig-från den centralaauktorisationsdokumentetslutgiltigaDet

HACCP-planen, detal-godkändaoch inkluderar denheten detaljeratär
kontroll-vid vilkatill kontrollfunktionäremajerade instruktioner om

ochinspektions-vid inspektioner,mätvärden sinapunkter de ska notera
ligger tillsedanför de lokala tjänstemännen,urvalsfrekvenser som

centralalivsmedelsföretaget. Denavgiftergrund för de tas ut avsom
urvalsfrekvenserbesöks- ochkontrollerar dessamyndigheten attatt

fastställda intervallen.iakttas med de
de vill-till hälsoministeriethar besvära sig överFöretagaren rätt att

besvära sigmöjligtauktorisationen.kor fastställts i Det är även attsom
livsmedelskont-den kommunalakontrollaktionenskildvarjeöver som

livsmedelsmyndigheten skallnationellarollmyndigheten vidtagit. Den
ibesvär beslut interegel medförutreda sådana besvär. sättsl ett att ett

begärtkontrollmyndigheten harsåvidaverket inte annat.
fullständig informationerhållaCentralmyndigheten har rätt att om

kontrollenhet.arbetet vid lokalen

slutsatserKommissionens

Livsmedelskontroll1
.

Danmarklivsmedelskontroll ifår förGenerellt sägassett systemet vara
89/397/EEC.effektivt linje med direktivoch i

livsmedelskontrollsystemetdanskaregelverket för detfrämsta ärDet
förutfärdatsFörordningar harlivsmedelslagen frånden danska 1973.

Sådana för-livsmedel.direktivende europeiskaimplementeraatt om
nationelladenHälsoministerietsåvälhar utfärdatsordningar somav

livsmedelsmyndigheten.centrala
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Struktur

medmyndighetenden centralalivsmedelsstyrelsenNationellaDen är
livsmedeldirektiveuropeiskaimplementeringenför bl.a. omavansvar

lokala kommu-övervakning de 32ochsamordningför ledning,samt av
livsmedelskontrollenhetema.nala

danskadenefterlevnadenkontrollenförlokalaDet ansvaret avav
medenlighetförfattningar iActFoodlivsmedelslagen The samt

kontrollkommuner. DennaDanmarks 275ligger pådenna lag sam-
livsmedelskontrollenheterkommunalaordnas 32 gemensammagenom

livsmedelsmyndighetennationellalaboratorier. Dentillhörandemed
vid dekontrollenden lokalaförverkställandedirekthar inget ansvar

vägledanderådgivande,dess roll primärtmyndigheterna,kommunala är
bety-tillhandahållermyndighetennationella ettövervakande.och Den

kontrollenheter-förpublikationeroch andraVägledningarantaldande
bedömerKommissionenräkning.och konsumenternasindustrinsnas,

finns någondetdå intekontrollsystemetbetydelse fördetta storvara av
kontroll-de lokalarådamaktbefogenhetexekutiv övercentral att

nivåcentralmåste pålivsmedelsmyndigheten "nationellaenhetema. Den
dennalokala enheternamellan desamverkanupprätthålla typ avom

effektivt.fungeraskall kunnasystem

ochMedel resurser

ungefär 300sysselsättermyndigheten motsva-centralaDen personer,
detfinnslokala nivåndenhelårsarbetskrafter. Pårande ungefär 270
35kontrollorganisationen,utbildade iakademisktuppskattningsvis 100

finnsförvaltningsorganisationen. Detoch 24 ivid laboratoriema upp-
laborato-vid150kontrollapparaten,icke-akademiker iskattningsvis 90

administrationen.och iriema 58
kom-myndigheterlokalaoch de tvåmyndighetencentralaDen som

för livs-rustadeändamålsenligtförefallerbesöktharmissionen vara
kontrollfunktion.ochlaboratorierdetvadmedelskontroll både avser

myndigheternalokaladecentralmyndighetenvid såvälPersonalen som
utföra balan-kvalificerade föroch praktisktakademisktbåde att envar

livsmedelskontroll.serad och effektiv
nivåhögutvecklathadelaboratoriemaForskarna vid engage-aven

högmycketlaboratoriemapersonalen iexpertnivån påoch varmang
livsmedelskontrolländamål.fördefinitivt adekvatoch

gällerdetkrävsfortsatta initiativuppenbart närEmellertid det attvar
aspekternapraktiskaoch de attHACCP-principernautbildning i av

skadeegenkontroll förförföretagenskontrollera attsystern vara
livsmedelsdirektiven.ochhygien-avseende påeffektiva med
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Avgifter finansierar för65 kostnaderna de lokala kontrollenhe-% av
finansierasoch kommunema, vilket visar sig de35 %terna av ge

medel för dagligalokala myndigheterna tillräckliga upprätthålla denatt
aktiviteten.

Allmän inriktning policy

allmänna inriktningen kontrollsystemet visar sigför denPrincipema av
89/397/EEGanpassade till kontrolldirektivet Rådets direktivvälvara

livsmedel.offentlig kontroll avom
till-under direkt kontroll den centralakommunerna stårDå inte av

livs-för likformig tillämpningsynsmyndigheten det viktigtär en av
kont-vägledningen för inspektioner och andramedelslagstiftningen att

tillför-upprätthålls, kontrollen och kollationeringenrollaktiviteter av
laboratorieanalyser följs.litliga provtagningsresultat och

ytterligare vägledning för dennaLokalt fanns uppfattningen typatt
kemiska analyser skulle kunna tillfysiologiska och nytta.varaav

dock fortvara ligga på in-kontrollsystemet börTyngdpunken i att
dvs. det gäller tillsatserspektion tillförlitlig hantering när etc, sna-av ,

Toxikologi-urval produkter.alltför mycket fokusera påän att avrare
målin-myndigheterna påde lokalainstitutet att satsauppmuntrar mer

urval istället för slumpmässigt.riktat
livsmedelstillverkaremed auktorisationSystemet större ettgerav

livsmedelssäkerheten i deför kontrollenbetydelsefullt instrument av
medöverbyråkratiseringlivsmedelsanläggningama. vissEn ut-större

förfarande föreligga de lokalaför förenklat ansågsett myn-avrymme
dighetema.

reaktivt kont-filosofin inriktaförhärskande sigDen ettatt mot
ligger väl ilivsmedelssäkerheten baserad på egentillsynrollsystem av

Hygiendirek-livsmedelshygien.linje Direktiv 93/43/EEGmed om
förytterligare koncentrerade insatserEmellertid krävs dettivet. att

livs-effektiva alla deegentillsynprincipema isäkerställa är typeratt av
93/94/EEC.medelsföretag omfattas direktivsom av

9 18-0904
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Gränskøntrollstationer

Arlanda
Eda

Göteborg
Helsingborg
Hån

Järpen
Karlskrona
Kiruna

Lysekil
Stockholm
Svinesund
Wallhamn
Ystad

Gränspasseringsstationer

j ömt ällB
Karlshamn
Landvetter
Storlien
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EU-länderInförsel från andra

Salmonellagarantier

frågekomplexEU-länderfrån andraInförsel livsmedel är ett annatav
samband medfått aktualitet iland, det harfrån tredjeimportän men

under tid.gränskontroll senare
vidoch fjäderfåkött importkontrollen svin-tidigareDen nöt-,av

salmonella-medlemskapefter Sverigesfrån EU-länder har ersatts av
EU-ländersådant kött från andragäller införseldetgarantier. När av
varuslaginnebär nämnda ihar fått tilläggsgarantierSverige attsom

för fåiavsändarlandetsalmonellakontrollbli föremål förprincip ska att
hästkött gäller köttetfår-, ochsändas till Sverige. För ettattget-, som-

salmonellakontroll denföremål förska bliled egenkontrolleni somav-
först köttet i landet.tar emot

livsmedelanimaliskamedlandet partiförst iDen ettmottarsom
kontrollerahanteras vidareska partietfrån EU-land innan attett annat

skaeller sundhetsintyghandelsdokumentåtföljspartiet ettett somav
livsmedletochdokumentet eller intygetuppgifter,innehålla vissa att

livsmedlet kontrollmärkt på visst sätt.är ettstämmer överens samt att
fjäderfä frånnötkreatur, ellerkött svinförst landetiDen mottar avsom

handlingarmottagandet kontrolleraefterEU-land ska attett annat
medköttetsalmonella påvisats iframgår intevilka detmedföljer attav

undersökningsmetod.fastställdanvändande EGen avav
värde.ha begränsathar praktiken visat sigSalmonellagarantiema i

avseende påundersökts medhahar partier uppgivitssällanInte som
Konstaterade brister harinnehålla sådana bakterier.salmonella visat sig

ytterligareföretavid införsel till Sverigenödvändigtgjort det att
aktualiseratsbl.a. fråganföljd detta harkontroller. Som omen av

konsekvenssalmonellakontroll, vilken,denfinansieringen ensomav
till måst utföras.dessade bristfälliga garantiema, trots,av

livsmedelför sådanasåledes baragränskontroll finnsRegelrätt av
pistagemand-förfrån tredje land,importerasanimaliskt ursprung som

länder.från afrikanskagrönsaker vissalar från frukt ochIran samt
effektivtLivsmedelsverkets för närvarandesaknas i SverigeEnligt ett

5 livsmedelstillsynen den 1997-09-08Utredningenyttrande tillLivsmedelsverkets om
2249/97, sidDnr 7
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för spåra andra slag livsmedel härrör från andra EU-system att av som
länder. tillsynsmyndighet får kännedomNär otjänlig ären om en vara
det härledasvårt till importören. effektivt och aktuelltEttatt varan
importörregister saknas för närvarande och istället oftautnyttjas mass-
media för sprida information.att

genomfördeLivsmedelsverket 1997 det s.k. garantiprojektet vars
syfte förbild hur salmonellagarantiema ochsvin-nöt-,attvar ge en av
fjäderfäkött från fungerar i praktiken. Resultatet visade på tydligaEU
brister certifiering och kontroll försändelser. Bl.a. fann Livsme-i av

fjärdedel de kontrollerade hadedelsverket drygt partiernaatt en av
salmonellaintyg. Vidare hittades salmonellabristfälliga eller saknade så

certifierade Resultatet detta visadefemtedel de partierna.i avca en av
omarbetning den gällande kungörelsen SLV FS 1995:20,att en av nu

föreskrifter allmänna råd tillsyn vid införsel7 med ochH avom
från EU-land behöver påskyndas.animaliska livsmedel annat

föromarbetar Livsmedelsverketbakgrund det angivnaMot av ovan
livsmedelhandel animaliska inom EU.närvarande kungörelsen om av

regler,bl.a. tydliggöra nuvarandeAvsikten med omarbetningen är att
förbättra kontroll, effektivisera kontrollenmöjligheten till samt att ge

handelntillsynsmyndighetema ökad kännedom aktörerna och inomom
kungörelse innebär införlivandeOmarbetningen gällandeEU. ettav nu

jämfört medrådets direktiv 89/662/EEG. Nyheternareglerna i nuav
EU-land, årliggällande utförsel från tillkungörelse Sverigeär: annat

skyldighet för dokumenteraregistrering för importörer, importörer att
Livsmedels-införda tillvissa uppgifter, skyldighet att rapportera varor

livsmedelföranmäla animaliskaverket, skyldighet vissa samt ettatt
myndigheternas befogenheter och rapportering. Itydliggörande av

för reglerna följsförslag flyttas huvudansvaretLivsmedelsverkets att
remissbehandlas underfrån förste mottagarentill Förslagetimportören.

våren 1998.
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Plan- och miljösektionen

Linda idjelandF
LindströmIrene

Kommunernas kostnader för livsmedelstillsynen

De uppgifter finns kostnaderna för miljö- och hälsoskyddsområdet gällersom om
alla verksamheter dock möjligt få någraDet inte fram säkraärsammantaget. att
uppgifter uppdelade livsmedelstillsyn, miljötillsyn och djurskydd för
kommunerna. årligenKommunerna in rad tilluppgifterrapporterar en
Livsmedelsverket sammanställs och redovisas i Livsmedelsverkets årligasom

livsmedelstillsynen. Både Livsmedelsverket och Kommunförbundetrapport om
bedömer dock uppgifterna kostnaderna inte tillförlitliga.att om

svårighetEn de uppgifter Livsmedelsverket gårsamlar in inteär att attsom
med de uppgifter kommunerna lämnarstämma till SCB i räken-av som

skapssammandraget och efter vilket kommunerna har sin redovisning.anpassat
Ytterligare problem miljö- och hälsoskyddsverksamheten så integreradärett att är

särskilt de mindrei kommunerna det svårt fördela kostnaderna mellanäratt att- -
de olika verksamhetsområdena.

Kommunförbundet har bl därför under hösten 1997 gjort enkätundersökninga en
bland alla kommuner för personal, Utifrån dennaatt ett taxorgrepp om m.m.
undersökning har schablomnässigtvi försökt skatta kostnaderna föratt
livsmedelstillsynen. Frågorna har förhållandena 1996. Enkäten haravsett en

påsvarsfrekvens 95 sammanställningEn enkätsvaren bl.a.visar iprocent. attav
genomsnitt miljö-16,6 % och hälsoskyddsnänmdemas totala personalresurserav
används för livsmedelstillsyn.



SOU 1989:61Bilaga264 5

Räkneexempel
räkenskaps-bokslut SCBssammanställning kommunernasårligaSCB:sI av

hälso-hela miljö- ochkostnaden för 1996 forden totalasammandrag attanges
innebäraskulletill miljoner kronor. Dettaskyddsornrådet uppgick 1.349 att

1.349miljoner kronor 16,6 %livsmedelstillsynen 224kostnaderna for xvar
något högrekostnaden dockverkligakan den ärmiljoner kronor. Vi anta att g.a.

förkostnadernautifrån ochpersonalresursernavåra beräkningarvi gjort attatt
hälsoskyddochområden miljö-inombör högre Övrigalivsmedelstillsynen änvara

dockoch analys. Summanprovtagningkostnader for stämmerexternap.g.a. av
tilloch lämnatLivsmedelsverket gjortuppskattningmed dentämligen väl som

utredningen.

2:Räkneexempel
Förårsarbetarehade 333kommunernaLivsmedelsverketsI attrapport anges

inspektörerårsarbetare inkluderas förutomantaletlivsmedelstillsyn under 1996. I
antaletframgårKon-trnunforbundets enkätoch Avdel chefer assistenter. attav

och cheferavsåg inspektörerSummantill 299årsarbeten uppgick1996 personer.
inte assistenter.men

KonununforbundetsSvenskafram itagitsschablonberäkningEnligt somen
timmarlår debiteras.kan 1320underlag for taxesättning

medmiljoner delat1 .349timme.kostnad på 568 kr/debiterbarVi antar en
kr/årsarbetare/århälsoskydd 750.000miljö- ochhelaårsarbetare inom1800 som

timmardebiterbaradelas med 1320

x41.32O timmar/år kr568debiterbaraårsarbetarefår dåVi 299 x
224 miljoner kronor.

rapportSLVsanalyskostnadema 26,5 miljonerTill detta tillkommer

dessaoch gäller därför barapersonalfördelningpåbyggerKostnaderna aven
blandunderskattninginnebär troligenkostnader. annat attDetta p.g.a.en

miljötillsynen.analyserochprovtagningomfattar änlivsmedelstillsynen mer

miljoner kronor.blir 250,5SUMMAN

välrelativtberäkningarLivsmedelsverketstvå exempel stämmerDessa samt
överens.

inklusivelivsmedelstillsynenkostnaderna färrimligtSlutsats:Det är anta attatt
kronorför 1996.och 250 miljonermellan 225analyskøstnader ligger
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dataenhetenEkonomi- och
NordquistK

medarbeteLivsmedelsverketsfinansieringför ochKostnader av
livsmedelstillsyn

Inledning

tillsyndenfinansieringenför ochkostnaderbeskriverPMDenna av
följerpromemorianIndelningenutföra.ålagdLivsmedelsverket är att av

avgiftensredovisasområdevarjeorganisatoriska struktur. Förverkets
förändringareventuelladeutfall för 1996omfattning,ochutformning samt

analysmetoderutveckling ärunder 1997. Denskeförväntas somavsom
påfinansierastillsynsområdet och änsättkopplad till annat genomsom

bilagorredovisas i tvåSisttilläggsinformation.redovisasanslag som
tillsynsverksamhetenföravgiftskungörelserverketssammanställning av
under 1996.livsmedelstillsynenintäkter förochkostnadersamt

framgårsammanställningenbilagdaoch den attpromemorianAv
dock underutarbetadeVerketkonstruerade.enhetligtavgifterna är

avgifterochförslagregeringen,uppdraghösten på1995, ett normeromav
innehållanimalisktlivsmedel medproduceraranläggningar somav

ästakommautredningen justmedSyftetanläggningar. attveterinära var
deför tillsynenkostnadstäclmingfullmedavgiftssystemheltäckande avett

berörda anläggningarna.

medönskvärtdetbeskedetlämnathar sedan ärJordbruksdepartementet att
tillanknyteranläggningarför veterinära närmareavgiftssystemett som

nedan beskrivna93/43.avgifter Detdirektivi EG:sbestämmelserna om
skallanläggningarnaför de veterinäraavgiftssystemet som enses
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förslagpreliminär lösning avvaktan på till avgiftssystemi att ett nytt
hinner utarbetas.

Kättkontroll

utförsalla slakterier. TillsynenVerket har direkt tillsynsansvar över av
besiktningsveterinär-anställd verkets fältorganisation,personal i

levandedjurbesiktning, besiktningorganisationen BVO, av organgenom
bl.a.hygienövervakning och provtagning.och slaktkroppar, Prover tas ut

restsubstanskontroll.salmonellakontroll ochenligt förprogrammen
köttet säkertsyfte tillförsäkraKöttkontrollens ärär attatt ur

skersjukliga förändringarfolkhälsosynpunkt, registrering samt attatt av
hygienisktutförs påslakten och övrig hantering sätt.ett

bestårhelt. KostnadernaavgiftsfinansierasVerksamheten för köttkontroll
främst av

ochkompetensutvecklings-löne-,personalkostnader ex. rese-,I
avvecklingskostnader

restsubstanskontroll, nationellaprovtagningskostnader0
antibiotikaoch konfirmeringsalmonellaprogrammet av

kostnaderadministrativa0

avgiftemasverksamheter. Skillnaden iför olikaAvgifterna olikaär
aktuellaavgifterna till deförutformning har tillkommit att anpassa

ochavgifterna för slakterierallt skiljerFramför sigverksamheterna.
småskaliga slakterier åt.

avgifterkostnader mednämndasamtligaslakterier finansierasFör ovan
slakteriet.fastställts förkontrollpersonalför medden bemanning som

personalkategorier,uppdelad efter BVO:s tvåAvgiften är
besiktningsassistenter.ochbesiktningsveterinärer

fall likaverksamheten i många inteslakterier, därSmåskaliga är
finansierarörlig avgift förbetalasregelbunden vid slakterier, attensom

grundavgift förochutförs på deltidbesiktningsveterinärens arbete ensom
utifrån omfattningen påVilka beräknaskostnader.finansiera övrigaatt

slakteriets verksamhet.

underkronorköttkontrollverksamheten miljonerför 5,6Underskottet var
sparande 000ackumulerat 369har negativt1995/96. Verksamheten ett om

vikariekostnader med anledningökadedetta främstkronor. Orsaken till är
har inför justeratVerket 1997förändring i vikariesystemet.av

balans.ekonomiskköttkontroll-avgifterna för komma iatt
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Tillsyn köttanläggningar sker också inspektioner utfördagenomav av
Syftetverkets centralt och regionalt placerade veterinärinspektörer. är att

uppfyllertillse den direkta tillsynen sker likartat och anläggningarnaattatt
tillsammans medlcraven verkets bestämmelser. inspektioner skeri Vissa

med inspektörer från andraoch tillsammansEG-kommissionen även
undertillsyn redovisas avsnittetländer, USA. Dennat.ex. om

livsmedelstillsyn anläggningar.Livsmedelsverkets av

bilagaför de olika avgifterna. SeNedan redogörs även

Avgifternas konstruktion

Slakterier
livsmedelsverks kungörelseBestämmelserna finns i bilaga 15 Statens

slaktföreslqifter och allmänna råd1996:32 medSLV FS om av
vilt.tamboskap och hägnat

bemanningavgift beräknas utifrån denSlakteriernas av
beslutatsbesiktningsassistenterochbesiktningsveterinärer avsom

förochrespektive kr årLivsmedelsverket; 000 lcr 430 000590 personper
ändrats,avgiften för slakterierUnder harpersonalgrupp. 1997respektive

innebäravgifter och kostnader, vilketmellanför ökad följ samhet attatt
ochdelavgifter, se SLV FS 1997:5avgiften delats i fyra olikahar upp

1997:24.SLV FS

besiktningsveterinär ochbesiktningspersonalavgift för0
besiktningsassistent

kraftigthar ökatövertid övertidenbesiktningspersonalensavgift för0
under 1997

nationellarestsubstanskontroll,kontrolleravgifter för vissa0
antibiotikaoch konfirmeringsalmonellaprogrammet av

för central administrationavgift0

slakterierSmåskaliga
kungörelselivsmedelsverksfinns bilagaBestämmelserna i 15 Statens

allmänna råd slaktmed föreskrifter ochSLV 1996:32FS avom
vilt.tamboskap och hägnat

avgift.grundavgift och dels rörligbetala delsSlakterierna ska enen
perioderutifrån antalet fyra-veckorsGrundavgiften beräknas antingen som

slakteriet slaktade djur. Dentill antalet videller förhållandeslakt bedrivs i
kostnad förLivsmedelsverketsavgiftenrörliga utgörs av

arbete.besiktningsveterinärens
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Renslakterier
livsmedelsverks kungörelse SLVfinns bilaga StatensBestämmelserna i 2

ochråd slaktföreskrifter och allmänna12 medFS 1994: annanom
hantering färskt kött av ren.av

avgift för dengrundavgift och delsdelsSlakteriema ska betala enen
utifrån antaletGrundavgiften beräknaslöpande köttbesiktningen.

löpandeAvgiften för denbruk.anläggningen ifyraveckorsperioder ärsom
förLivsmedelsverkets kostnadköttkontrollen utgörs av

arbete.besiktningsveterinärens

Fjäderfáslakterier
kungörelselivsmedelsverksbilaga 10 StatensBestämmelserna finns i

slaktallmänna rådföreskrifter ochmedFS1994:11SLV m. m. avom
fjäderfä.

bemanningutifrån denavgift beräknasSlakteriernas av
beslutatsbesiktningsassistenterochbesiktningsveterinärer avsom

förochkr årrespektive 430 000krLivsmedelsverket. 590 000 personper
respektive personalgrupp.

avgiften harändrats såfjäderfaslakterieravgiften förUnder har1997 att
Åtgärderna har1997:4.FSdelavgifter se SLVolikadelats i treupp

kostnader.avgifter ochmellanfölj samhetökadvidtagits för att

ochbesiktningsveterinärbesiktningspersonalavgift för0
besiktningsassistent

restsubstanskontroll, nationellakontrolleravgifter för vissa0
salmonellaprogmmmet

central administrationavgift för0

fjäderfáslakterier:Småskaliga
avgift.dels rörliggrundavgift ochbetala delsSlakteriema ska enen

slaktadeslakteriettill antalet vidförhållandeGrundavgiften beräknas i
kostnad förLivsmedelsverketsrörliga avgiftendjur. Den utgörs av

arbete.besiktningsveterinärens

Exportkontrollanläggningar
animaliskapå vissatillsynskravställer speciellaländer, bl USA,Vissa a

livsmedelsanläggningartill dem. Delivsmedel importeras somsom
kontroll.ochtillsyndärförländer behövertill dessa extraexporterar

finns i bilaga 3Bestämmelsernatillsyn.för dennaavgiftSärskild tas ut
föreskriftermed1991:11kungörelse SLV FSlivsmedelsverksStatens

slakt, styckning,medverksamheterråd föroch allmänna
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anläggningarexportkontrolleradevidcharkuterivarutillverkning m.m.
exportkontrolleradeavgifter för1994:26SLV FSkungörelsenisamt om

äggproduktanläggningar.ellermjölkproduktmjölk,fisk-,

anläggningar,köttproducerandeövrigade flestaliksomslakterier,För
övrigaär. Förantal inspektionerutökadeexportkontrolleninnebär per

tillsyn.löpandeutökadtillkommer ävenanläggningarköttproducerande en
januariden 1fr.slakterier,småskaliga ärdockslakterier,Alla 0. m.

förexportkontrollensärskildatidigarehela EU. Denförgodkända1997
avgiñsbestämmelsemakvarstårDockbort.därmed tagitsharEU-länder

skall kunnaSverigekontroll försärskildkräver atteländertredjför de som
finns iavgiftensärskildadenBestämmelserprodukter.sina omexportera

föravgift15661996:ändringl 10,1989: 1förordningen om
avgifterbestämmelserLivsmedelsverketsilivsmedelstillsyn omsamtmm

1997: 12ändring1991:11,FSSLVanläggningarexportkontrolleradeför
1990:10.FSSLVl0a§jfr1997:13,ändring även1994:26FSSLVsamt

nedköttanläggningar sättasskall vidsid 5tillsynsavgiften seårligaDen
tillsynsmyndighetenharexportkontrollanläggningarövrigatill 25%. För

avgiften.nedsättamöjlighet att

förkostnadhelatillsynsmyndighetenstäckaskallAvgiften
likartadprodukteranimaliska ärförExportkontrollenexportkontrollen.

bestårAvgiftenlikartatpåutformade sätt. enavgifterna ett avvarför är
föravgiftrörliginspektionerblför samtgrundavgiftfast ena

besiktningsman.

sanitetsanläggninLarFristående
slakteriersmåskaligaföravgiftenenligtantingenberäknaskanAvgiften

ovan.seslakterierföravgiftenenligteller
livsmedelsanläggningartillsynLivsmedelsverkets av

inomlivsmedelsanläggningarför störretillsynsansvarVerket har eget
ñskefartyg,vissailivsmedelslokalertillverkning,industriell

trañkflygplan.ochjärnvägsvagnar

omfattar:tillsynendirektaDen

livsmedelslokalGodkännande av
egenkontrollprogramFastställande av

Inspektion
Provtagning

åtgärderandeUppfölj
Information
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Livsmedelsverket har för tillsynen vid utförsel livsmedeläven ansvar av
exportkontroll enligt såväl livsmedelslagstiftningen som
utförselkungörelsen Eftersom denna verksamhet berör både1974:271.
slakteriema och anläggningar redovisas båda områden utförligövriga mer
under köttbesiktning sid Enligt livsmedelsförordningenavsnittet
godkänner Livsmedelsverket exportkontrollerade anläggningar och har
därigenom den löpande tillsynen anläggningen sådan, seöveräven som

köttkontroll sidan 4. Tillsynsansvaret kan dockunder avsnittetäven
nämnd enligt livsmedelsförordningen.överflyttas till kommunal 46§en

fördirekta livsmedelstillsyn 1996Livsmedelsverkets intäkter för verkets
milj krkostnaderna milj kr, 3,8milj kr, och 13,59,7 avcavar ca

del egentligenanslagsmedel. kan tilläggaskostnaderna täcks Det att enav
samordning den nationellahänföras till verksamhet förkan av

förklaring.sidan förlivsmedelstillsynen se 9

Avgifternas konstruktion

Årlig tillsflsavgift
för livsmedelstillsyn SFSavgiftMed stöd förordningen m.m.omav

tillsynskungörelse, SLV FS 1990: 10,1989:1110 och verkets tar
verkettillsynsavgift för de anläggningar, därårligLivsmedelsverket ut en

kostnadernaberäknade för täckaAvgifternahar tillsynsansvar. är atteget
egenkontrollprogram.medundersökning arbetetför provtagning, samt

omfångverksamhetsområde,företagensAvgiftens storlek grundar sig på
Tillsynsavgiftenprovtagningsfrekvens.beräknadoch genomsnittligt

delrelativtdärför hela tillsynenfinansierar inte ärstorutan en
beslut ingaLivsmedelsverkets styrelse har tagitanslagsfinansierad. attom

verkettillsynsavgiftema skall inväntarförändringar göras utanav
pågående utredning

för små anläggningarmellan krtillsynsavgiften varierar 1 500årligaDen
industrier.årsarbetskrafter och kr for vissamed 36.000mindre 4 storaän

för smånedsättning avgiftenLivsmedelsverket kan medge av
tillsynsbehov.anläggningar med ringa

livsmedelslokalGodkännande av
godkännandeansökerbetalas densärskild avgiftEn avomav som

tillsynsavgiftden årligaAvgiftens storlek högstlivsmedelslokal. motsvarar
Även godkändredanansökande skall betala.den när ensom

lokalens inredning ellerväsentligt ändrar ilivsmedelslokal
förnyad ansökan dessskallVerksamhetsinriktning ägare.göras aven
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den årligahälftenhögstgodkännandeför förnyat ärAvgiften aven
tillsynsavgiften.

andeUppfolj prov
livsmedelstillsynenanmärkning i tastilllettuppföljningFör somprovav

kostnader.faktiskaverketsavgift motsvararut som

Expørtkøntrøll

livsmedelandraexportkontrolldärsidanköttkontroll ävenunderSe av
berörts.haranimalisktmed ursprung

husgerådärpackningsmaterial ochF m.m.

produkterochmaterialkontrollförtillsynsansvarharLivsmedelsverket av
livsmedelsforordningenenligtlivsmedelmedkontaktikommaavsedda att

Avgiftprodukter.kemiska tas1985:835förordningen1971:807 och om
ochprovtagningskall täckaochförordningsistnämndastödmedut av

husgerådochförpackningsmaterialvid tillsynundersökning m.m.av
förkostnadenförutomskall täckaochutförstillsynenAvgiften näruttas

provtagningentillkopplatomkostnaderkanprovtagningen även avse
avgiftenEftersomfraktkostnader.ochresekostnaderochpersonal-såsom

bedrivithittillsLivsmedelsverketinfördes 1996, attrelativt samtär ny,
verketharundersökningar ännuorienterandeformverksamheten i av

avgift.någontagit ut

laboratoriergodkändaTillsyn av

vidanlitasskalllaboratorierregler förföreskriverLivsmedelsverket som
undersökningför1971:511livsmedelslagenenligttillsyn avoffentlig

Livsmedelsverketinnebärlivsmedel. Det attövrigaochdricksvatten
undersökning,provberedning,provtagning,föreskriftermeddelar om

kontroll delsoffentligvidanalysresultatbedömningochmetoder m.m.av
offentligvidanslutslaboratorierförsärskilda kravföreskrifter somom

livsmedelstillsyn.

reglerna.fråndispensLivsmedelsverket kan även ge

vid tillsynanlitaslaboratoriumföreskrivitLivsmedelsverket har att som
ackrediteratskalljuli 1996llivsmedelslagen avenligt varamo

avseendeSWEDACkontroll,tekniskochackrediteringför enStyrelsen
livsmedelövrigaochdricksvattenpåundersökningarfleraeller provav
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på de analysmetoder och övriga krav Livsmedelsverketsamt som
töreskrivit. särskildaI fall kan laboratorium godkäntett vara av
Livsmedelsverket i stället för ackrediterat.att vara

Ackrediterat eller godkänt livsmedelslaboratorium skall delta iäven tre
årli interkalibreringar. Interkalibreringsverksamheten fyller viktigga en
funktion för laboratoriet kvalitetssäkring och därför central funktion iär en
verkets laboratorietillsyn. Interkalibreringsverksamheten heltär
avgiftsñnansierad och räknas uppdragsverksamhet och redovisassom en
därför inte här. Kostnaden för interkalibrering f.n. 1700 krären per
deltagande laboratorium.

övergripandeDet tillsynen och samordningen tillhör tillsynsverksamheten
och anslagsñnansierad, den har samhörighet med verketsär näramen en
kunskapsuppbyggnad och normerande verksamhet.
Som kan laboratorium godkänt Livsmedelsverket.nämns ettovan vara av

närvarandeFör år endast fåtal laboratorier slakteriemas trikinlabora-ett
torier godkända. verksamhet helt avgiftsfinansierad.Denna arbetetIär
med dessa berörda laboratorier ingår:

Inspektioner
Godkännande
Information och rådgivning

1996 kostnaderna för tillsynen godkända laboratorier drygt milj krlvar av
och intäkter från avgifter drygt tkr. Kostnaderna för den300
anslagsñnansierade delen, samordning och övergripande laboratorietillsyn,
har dock minskat omfattning avgiftsfinansieradei densamma som
laboratorietillsynen. beror på förändringen strukturenDetta iatt av
verksamheten har kostat bl ökad information och ändradei rutiner.mer a
År beräknas1997 dock kostnaderna för den anslagsfinansierade
verksamheten i balans. ovannämnda förutsättningarna förDevara nya
verksamheten under 1997 innebär kostnaderna och intäkterna minskaratt
ytterligare. Kostnaderna för laboratorietillsynen beräknas tkr och250vara
intäkterna tkr under Intäkterna för35 1997. beräknas täcka kostnaderna
direkt tillsyn trikinlaboratoriema. anslagsñnansierade delenDenav
förväntas bli drygt tredjedel omfattande jämförelse föregåendeså i meden
ar.

Avgiftens konstruktion
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betalar laboratoriettredelad.Avgiften under 1996 Först envar
Däreftergodkänt laboratorium.för bliengångsavgift 410 kr12 att ettom

grundavgiftårlig 3kr igodkända laboratoriet 8 050betalar det samten
kostnaderverketsGrundavgiften skall täckatillsynsavgift.årligi050 en

årligainterkalibreringar Denrådgivning,för information, m.m..
inspektionsverksamhetenkostnader fortäckatillsynsavgiften skall samt

laboratorietförkan tillkommaavgifter ärYtterligareresekostnader. som
ombyggnad 020 kr.5godkännande vid om

heltavgiftsutformningenändradesbörjan 1997I avav
kvarvarandeför de fålöpande tillsynochgodkännandeprövning

nedlagtförtimersättningrörligAvgiftentrikinlaboratorierna. är numera en
verketsavgiftdetfallförekommandei motsvarararbete uttassamt somen

och dessavgiftenändradetraktamentskostnader. Manochrese-
tillsyn,mycketolikabehöverlaboratorierskäl. Olikatvâkonstruktion av

tillsyn.kostnader för sinbär sinaochrättvistvarför det attär envarmer
vadlaboratoriumför denna änlägretillsynbehovetVidare typär avvarav

billigaredärför bliberäknasavgiftenavsåg.avgiften Denden tidigare nya
interkalibreringdeltagande iKostnader förlaboratoriema.berördaför de

tillkommer, se ovan.

vegetabilieribekämpningsmedelsresterKontroll av

ibekämpningsmedelsresterkontrollförLivsmedelsverket avansvarar
med stödvegetabilierimporteradeinhemska och av

räknasbekämpningsmedelTill även:807.livsmedelsförordningen 1971
Kontrollenomvandlingsprodukter dessa.ellernedbrytnings-vissa av

de högstagränsvärdenbestämmelsergrundar sig på angersomom
livsmedel.eller påtillåts ibekämpningsmedel etthalterna somav

analys.ochstickprovstagningbedrivsVerksamheten genom
ombesörjsochprovtagningsprogramföljerProvtagningen ett av

iAntaletväxtinspektörer. är settstortJordbruksverkets uttagna prov
konsumtionentillrelationvegetabiliema imellanfördelatproportionellt av
förstagrönsaker iochfärska frukter uttaslivsmedlen. Proven av

ochkonserverprovtagninggrossistled. Merparten avav
iSpannmålenbutiksledet.sker ispannmälsprodukter provtas

kvamanläggningar.

ochEU-länderkontroll övrigakontroll,inhemskdelas in iKontrollen av
betydandeinneburithar blmedlemskap i EUimportkontroll. Sveriges ena

land.från tredjevegetabilierinförselavgiftema påminskning av
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1995/96.för periodenmilj kruppgick till 13, 6verksamhetenUnderskott i
ochförsvunnitharför verksamhetenöverskottetackumuleradeDet

anslagsmedelverketsfråntillskjutasmilj kr måsteblev 1,6resultatet att
finansieringförslag till regeringenLivsmedelsverketlämnade1995 ett om

förvegetabilier ochbekämpningsmedelsrester i ävenkontroll avav
ifrämmandeelandskontrollentredj ämnenmarknadskontroll och av

tillsför 1996beslutadeRegeringenprodukter. attanimaliskaanimalier och
finansieringen.hade löstverksamheterdeanslagsfinansieravidare som

från 022minskar 5stickprovskontrollenden totalaförAntalet analyser
1997.till 7101996 3 provprov

resultatekonomiskakonstruktionAvgifternas samt

vegetabilierodladeinhemsktKontroll av
prisregleringsavgiftema påavskaffandebeslutadeRegeringen avom

dettaanledningMeddecember 1992.från den 2handelsgödsel av
grönsakerochodlade frukterinhemsktkontrollenanslagsfinansieras av

milj krknappt 3,7anslagetjuli 1996från 1993. var
tkr.124 FörpåöverskottplanenligtverksamhetenhadeUnder 1996 ett ca

föregående år.ikontrollbehovetförväntas settstort1997 samma somvara

spannmålodladeinhemsktKontroll av
finansierasspannmålsprodukterspannmål ochodladinhemsktKontroll av

Verksamhetenskvamanläggningarna.från deavgiftermed större
kr500fast från 1delsAvgiftenkr år.milj ärknappt lomsättning är per

förmals ispannmålhur mångaberoende påkr år tontill 00034 somper
förrnaldkr/tonavgift på 1rörligtillkommerDärtillkvamanläggningen. en

föravgiftfaströrlig ochvaldeverkettillAnledningspannmål. att varen
valtenbartverketHade attmöjligt.betalning trättvisfå så ex.att somen

andelalltförbetaltkvarnarnade storavgift hadeha rörlig stora avenen
kontrollen.andeltill derasförhållandeavgiften i av

Underskottettkr.83underskott påverksamhetenhadeUnder 1996 ett ca
kontrolleninhemskaför denVerksamhetenöverskott.tidigaretäcktes av

för 1997.oförändradberäknasspannmålsprodukterochspannmål varaav

EU-länderfrån övrigavegetabilierKontroll av
landtredjeEU-land ochfrånvegetabilierStickprovskontrollen annatav
januariFrån 1avgiftsfinansierad.heltvaritjanuari 1995till denhar fram l

Införselnland.från tredjedirektimportenpåenbartavgiften1995 uttas
överskottsmedelmedfinansierats1996ochhar 1995EU-ländemafrån

vegetabilierkontrollenförunderskottet1996tidigare år. Förfrån avvar
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meddrygt milj kr vilka täcktestredje landsimporten 9från övriga EU samt
anslagsmedel,överskottsmedel och verkets se ovan.

frånkontrollen vegetabilier övriga EUfinansierasoch med 1997Från av
innebär minskningvilketmilj krmed anslagsmedel 7,8 avenom ca

1997.till beräknade 5701996 lverksamheten från 1802 proverprover

vegetabilierImporterade
från tredje heltvegetabilier landimporterade ärKontrollen av

juicer,frukter, grönsaker,på importeradeAvgiftenavgiftsñnansierad.
1,450,75spannmålsprodukter mellanspannmål och ärkonserver, -

förtullar sinaföretagetAvgiften tullverketöre/kg. näruttar varor

eftersomekonomisk balans. MeniVerksamheten iär stort sett
börjar,halvår budgetåretinnanprovtagningsprogrammet, görs ettsom

förändringar ikraftigaimportvolym kanförväntadbaserar sig på en
Även varitfrån SCBintrastatstatistikenutfallet.påverkaimportvolymen

möjlighetenså hareftersläpningar göraoch haftoregelbunden attstora
ytterligare.materialet försvåratsikorrekta prognoser

Metodutveckling

anslagdelen medmetodutveckling tillför ävenKostnaderna största men
tillsynsavgiftema.indirektafrån dedel därav kommermed avgifter, en

animalierfrämmande iKontroll ämnenav

främmandegenomför kontrollochförLivsmedelsverket avansvarar
medenlighetprodukter ianimaliskaanimalier ochiämnen

96/23.direktiv Föroch krav1971:807 EG:slivsmedelsförordningen
ochmetallerläkemedelsrester,analyskontrollenomfattarnärvarande av

kommerköttprodukter. Under 1998ochklorföreningar i köttorganiska
produkteranimaliskaomfatta övrigautvidgas tillverksamheten attatt som

kycklingprodukter,kyckling ochfiskprodukter,ochfiskmejerivaror, ägg,
viltkött och honung.

och baseras påLivsmedelsverketcentralt frånKontrollen planeras årsvis
inhemsktsåvälomfattarKontrollenanalysprogram.stickprovsinriktatett

införda frånellerimporteradelivsmedel produkterproducerade annatsom
underlag förframsyftar dels tillVerksamhetenland. att ta

övervakaochdels följafrämmande attintagsberäkningar ämnen att uppav
eventuellöverskrids spåragränsvärdenföljs ochkarenstider attsamtatt
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utförs i förstaKontrollenhormoner.förbjudnaanvändning preparatav
personal.kontrakteradpersonal ocksåLivsmedelsverketshand avmenav

ekonomiska resultat.ochkonstruktionAvgifternas

kontrollInhemsk
heltkycklingkontrollenkött- ochinhemska ärdenFinansieringen av

milj krkr 1till miljför 1996 5totaltoch uppgåravgiftsbaserad cavaravca
del iformadeAvgifternatidigare år.överskottsmedel från ärutgör ensom

köttkontroll däravsnittetgiundavgift seköttkontrollsavgiftens även om
slaktade djur.och antaldjurslagefteravgiftbetalarproducenten

EU-medlemskapetpå tvâ faktorer.planenligt berorUnderskottet varsom
harVidareutökats.produktersvenskakontrollenblinneburithar att ava

kontrollverksamhetden övrigainförförberedamedpåbörjatsarbete avatt
1998.påbörjas underskallproduceradeinhemskt somvaror,

Eninte lösts.kontrollverksamhet har ännudennaFinansieringen av
sinabärahelt skalldenför verksamheten ärgrundförutsättning att egna

kostnader.

denkommerfrån EUkontrollkravutökaderesultatfortsattSom ett av
milj6,4uppgå tillochunder 1997ytterligareutökaskontrolleninhemska

kr.

EU-landfrånköttprodukterochKontroll kött annatav
fiskprodukterfisk ochköttprodukter,ochköttStickprovskontrollen av

avgifts-heltjanuari 1995till denEU-land 1frånmejeriproduktersamt var
överskottsmedelmedfinansieratsverksamhetenDärefter harfinaniserad.

kontrollen medfinansierasmed l/l 97ochår. Frånfrån tidigare
tkr.anslaget 500anslagsmedel. 1997För var

landtredjefrånköttprodukterkött ochImporterade
fiskprodukterfisk ochköttprodukter,ochköttStickprovskontrollen av

avgiftavgiftsfinaniserad. Enhelt3dje landfrånmejeriprodukter ärsamt
importerandedetmejerivarorochför köttöre/kg2,70 uttas avom

fisk ochför0,90öre/kgavgift pålägremedan tas utföretaget en
företagetmedsambandTullverket i attAvgiftenfiskprodukter. tas ut av

förtullar sina varor.

milj krkostnaderna 1,8milj kr och1,1intäkternaUnder 1996 cacavar
främmandeavseendeEU-landimportkontrollenkontrollför annatsamtav

animalier.iämnen
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livsmedelstillsynenSamordning den nationellaav

och samordningsansvaretdet övergripandeLivsmedelsverket har ansvaret
enligt verksetslivsmedelsanläggningarlivsmedelstillsynen övrigaför av

medför tillsynenLivsmedelsverketSFS 1992:754.instruktion ansvarar
Livsmedelsverkets1971 2807.livsmedelsförordningenstöd av

verketbenämnstillsynsmyndigheterlokalaverksamhet gentemot somav
indirekt tillsyn. -

enhetligt ochutförsall livsmedelstillsynverkar förLivsmedelsverket att
förMålgrupperlandet.tillsynsverksamheten iföljakorrekt att uppgenom

och kommunernasmilj öförvaltningamatillsynenden indirekta är
länsstyrelserna.livsmedelstillsynförharnämnder, samtansvarsom

omfattar:tillsynformDenna av

tillsynsansvarigtillsammans medföretaginspektioner påbranschvisa0
och länsveterinärhälsoskyddsinspektörochmiljö-

lokal nivåregional ellerkontrollprojektinriktad på0
förfalloch vissaiför politiker, tjänstemän representantertemamöteno

näringslivet
bestämmelsertolkningoch information,rådgivning av0

särskiltlivsmedelstillsynenkommunaladen ettuppföljning genomav
rapporteringssystem

O
ekonomiska resultatkonstruktionAvgiftens samt

årligadeLivsmedelsverket %15betala tillskaKommunerna av
verketsfinansieraförapril,den 30tillsynsavgifterna, attsenast

milj kr-14detta 13Verket får påtillsynsaktiviteter. sättsamordnade ca
densamordningfinansierarIntäkternakommunerna.årligen från av

till kommunernaoch rådgivningenlivsmedelstillsynen samtoffentliga
blmetodutveckling förlaboratorieuppgifter ochcentrala a

pesticider.ochvetemännedicinska preparat

tillsynenindirektakostnader för denbedömer verketsLivsmedelsverket att
tillsynsavgifterna.får från de årligaverketintäkternatäcksi stort sett av

från kommunerna.avgifterna i tidfå inhaft problem medharVerket att
Vidtid.avgifterna ibetalat288hade kommuner66april 1996Den 30 av

fortfarande intehade 109 kommunermånaderhalvårskiftet, två senare,
uppskattarLivsmedelsverketmilj kr.skuldtotal på 4,5 attbetalat med en

de försenttkr påmellan 150-180ränteförlust påårliggör enman
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inkommna avgifterna. Vissa kommuner tycks ha det isatt system att
komma medin betalningen. det för kommunernaTysent är sättett att
spara på och detta besparingssätt i vissa fall interntuppmuntraspengar

nämnden. Livsmedelsverket har svårt komma tillrätta med dettaattav
förhållande eftersom det finnsinte möjlighet dröjsmålsränta elleratt ta ut
förelägga försenadevite vid inbetalningar.
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tillsynsavgifter 1996LivsmedelsverketsSammanställning över

Kungörelse vgiftAVerksamhet
besiktningspersonalAvgift förFS 1996:32,SLVSlakterier

besiktningsveterinär0
besiktningsassistent0

Grundavgift1996:32,FSslakterier SLVSmåskaliga
avgiftRörlig

GrundavgiftFS 1994:12,SLVRenslakterier
löpandedenAvgift for

köttbesiktningen
besiktningspersonalAvgift för1994:11,SLV FSFjäderfaslakterier

besikmingsveterinär0
besiktningsassistent0

GmndavgiftFS 1994:11,fjäderfáslakterier SLVSmåskaliga
Rörlig avgift
Grundavgift1991:11,SLV FSExportkontrollerade anläggningar

besiktningspersonalAvgift förmed slakt,verksamheterför
tillsynsavgiftReducerad årligcharkuteritillverkningstyckning,

m.m.
Grundavgift1994:26FSanläggninga SLVExportkontrollerade

besiktningspersonalAvgift förfisk, mjölverksamheter medför aäggprodukter.mjölkprodukt och
besiktningspersonalAvgift för1996:32,sanitetsslaktavdelning FSSLVFristående ar

besiktningsveterinär0
besiktningsassistent0
slakterier alt.se

Grundavgift
avgiftRörlig

småskaliga slakterierse
livsmdelsanläggningTillsyn1990:10FSmed SLVLivsmedelsanläggningar av

livsmedelslokGodkännandeochtillverkning, parti-industriell av
Tillståndstorhushållochdetaljhandel

husgerådochFörpackningsmaterial1996:9livs- SLV FSFörpackningsindustrier,
ochmedelsindustrin, parti-

keramikerdetaljhandel, m.m.
laboratoriegodkändaTillsyn1990:10FSSLVLivsmedelslaboratorier av
spannmålkontrollInhemskFS 1991:29SLVKvamanläggningar 0av

spannmålsprodukter
vegetabiliStickprovskontroll1994:24FSSLVLivsmedelsimportörer av

animaliskochanimalieroch av
landfrån tredjeprodukter
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finansiering direktaSammanställning Livsmedelsverketsav av
livsmedelstillsyn 1996 tkr

Verksamhet Kostnad Intäkt Anslag
Köttbesiktning 101 011 97 272 -
därav l

slakterier 81 133 77 020 -
småskaliga slakterier 2 285 2 3160 -
renslakterier 2 450 2 0030 -

4 708fjäderfáslakterier, inkl 5 0580 -
småskaliga -

000 9 222exportkontrollanläggningar 80 --
slakterier -

942sanitetsslakterier l 0240 -
061uppdragsverksamhet 061 110

kostnaderköttbesiktningensvarav
analyserför
kontroll restsubstanser 4 0000 av
konfumering antibiotika 1740 av
nationella salmonella- 1 6050
programmet

inkl analyskostnader1
646 3 85813 504 9Tillsyn övrigaav

livsmedelsanläggningar
tillsyn varav-

232och analys 3provtagning-
499och tillståndlokalgodkännande-

3 640exportkontrolleradeövriga
anläggningar

717335Tillsyn godkända laboratorier 1 052av

383bekämpningsmedel 127 5Kontroll 19 900 7iav
vegetabilier
varav

3 783vegetabilierinhemsk kontroll 3 6590
spannmål 926 843inhemsk kontroll0

600283 1och 15 315 6kontroll övriga EUav-
importkontroll

126Kontroll främmande 6 863 5iämnenav
animalier varav -

000 4 000inhemsk kontroll se 5även-
köttbesiktningen

126kontroll EU-länder 1 863 1övrigaav-
importkontroll

9 958142 330 119 506Totalt direkt tillsyn
1995/96 verksamhet.uppskattade efter årsKostnaderna intäkterna ärsamt
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Finansiering samordningen nationelladenavav

livsmedelstillsynen 1996 tkr

Kostnad Intäkt AnslagVerksamhet

13Intäkter från kommunerna 7 007 575

uppskattade efter 1995/96 årsintäkternaKostnaderna ärsamt
verksamhet.
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Bilaga 7

egenkontrollgrunden förlegalaDen

Livsmedelslagen

29 §
föreskrivafårbestämmermyndighet regeringenellerRegeringen som

verk-eftersaklivsmedelshanteringennäringsidkare inom utövaatt en
1975:733hanteringen Lagtillsynlämpad särskildsamhetens art av

Livsmedelsförordningen

§53
näringsidkare inomföreskriftermeddelaLivsmedelsverket får attom

verksamhetentillsynskyldiglivsmedelshanteringen utöva överär att
skakontrollenreglerar huregentillsyn och närmaresomom program

Förordning 1989:462.kontrollprogram.utövas

SLVkungörelsenändringar ikungörelselivsmedelsverksStatens om
livsmedelstillsynrådoch allmännamed föreskrifter1990:10FS om

1996:15SLV FSmm.

1b
skalllivsmedel hanterasverksamhet vilkenbedriver iyrkesmässigtsom

livsmedelshygieniskfrånkritiskaverksamhetende iidentifiera ärsteg som
eliminerasäkerhetsförfaranden förerforderligasynpunkt och tillämpa att

utgångspunkt iskall ha sinförebyggande arbeteeventuella risker. Detta
följande principer:

livsmedelshygieniska risker kandärde led i hanteringenidentifiering av-
risker,värdering dessauppstå och en av

styrpunkter, såkritiskaled kanvilka dessabedömning styrassomavav-
eller reduceras,eliminerastänkbara risker kanatt

kritiska styrpunkter,vid dessaeffektiv övervakning-
vilkaochkritiska styrpunktemavid defastställande âtgärdsgränserav-

konstateras.avvikelser kanskall vidtasåtgärder omsom
risker,livsmedelshygieniskatänkbarafortlöpande skeskallEn översyn av-

Sådanvid dessa punkter.övervakningenstyrpunkter och översynkritiska
verksamheten ändras.skall också närgöras
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§2
livsmedel hanterasverksamhet vilken äribedriveryrkesmässigtDen som

omfattningverksamhetensanpassadefteregentillsynskyldig ärutövaatt som
livsmedelvilkenverksamhet ibedriveryrkesmässigtoch Denart. som

skyldigvidarehanteras är
tillförslagmedkomma intillsynsmyndighetenfrånuppmaningefteratt-

kontrollprogram,egentillsynförprogram
ochkontrollprogramfastställtföljaatt-

följer provtagning,egentillsynenresultat isådanadokumentera avsomatt-
kontroll.elleravläsningregistrering,mätning, annan

3 §
alla verksamheterkontrollprogram förfastställaskallTillsynsmyndigheten som

vilkenfastställas iskalllivsmedelslokal. ävenIbedrivs i programmet
längeoch hurdokumenterasskallegentillsynenresultatetutsträckning av

skalldokumentationen sparas.
tillsynsmyndighetenfårskäl,särskildadet finnsOm

verksamhet, ellerför visskontrollprogramfastställaunderlåta att-
livs-bedrivs iverksamhet inteförkontrollprogramfastställa även som-

medelslokal.

C CPHABegreppet

hälso-för minimerautvecklatsharHACCP,metod, attsärskildEn
AnalysisHazardförstårHACCPlivsmedel. Begreppetmedriskema

ochfaroanalysmedkanDetControl Points. översättasCriticaland
utvecklats inomursprungligenMetoden harstyrpunkter.kritiska ramen

matförgiftningarundvikaförrymdprogrammetamerikanska attför det
hygie-eller eliminerareduceratillsyftarMetoden atthos astronauter.

kemiskaochfysikaliskasåvälriskerMed sådanarisker.niska avses
intematio-allt flitigareanvändsHACCPrisker.mikrobiologiskasom

frek-produktsäkerhetsarbete. HACCP omnämnsförmodellnellt som
EU.6 Intema-livsmedel inomförbyggsregelstrukturdenivent som

kvali-betoningenochlivsmedelshanteringeninomtionaliseringen av
nordiskadeiminstsnabbt, intespriditsHACCPhar gjorttetsfrågor att

Codexpublicerad ifinnsHACCPbeskrivningländerna. En av
ellerberederellerproducerardenInnebördenAlimentarius. är att som
andefrån följutgåendeverksamhetenlivsmedel går igenomhanterar ett

principer:

alla faror iAnalys processenav
styrpunkterkritiskaBestämning av

styrpunktemavidkritiskaFastställande gränserav

6 Control 3 1994FoodJouve, nr
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Fastställande för övervaka de kritiskastyrningenett systern attav av
styrpunkterna
Faställande vilka åtgärder ska vidtas övervakningen indikerarnär attsom

styrpunkt under kontrollinte ären
Fastställande verifieringsprocedur för bekräfta HACCP-systemetatt attav
arbetar effektivt

ske.hur dokumentationen skaBestämning

förfinns dels i EG:s speciella hygienreglerKrav på HACCP-system
livsmedel animaliskt slakt, kött-, fisk-, mjölk- och ägg-av ursprung

hygiendirektivet 93/43/EEG, vilketprodukter, dels i det generella
det generella hygiendirektivet omfattar intereglerar övriga livsmedel. I

förstakravet alla de tillsammans HACCP. Desju principer utgörsom
gemenskapslagstifitningen.fem införlivade meddessa principer ärav

införliva dediskuteras för närvarandekommunissionenInom ävenatt
återstående principerna.

kravnödvändigt formellahar hittils inteDet ansetts att ange
under denlivsmedelsföretag får självtbeträffande dokumentation. Varje

nöd-myndighetens överinseende vilka kravbehöriga avgöra ärsom
finns för flexi-vändiga. kan alltså det vissDet attnoteras utrymme en

uppfattas och tillämpas. Påbilitet vilket HACCP-principemai det påsätt
sidan deberörda livsmedlens karaktär innefattar å andragrund deav

veterinärhy-för självkontroll igrundläggande principerna som anges
detaljerade bestämmelser skriftlig dokumentationgiendirektivet om som

skall för den berörda myndigheten.uppvisas
finnsendast hygien. EG-direktivenHACCPEG:s regler Iavserom

företag skaegentillsyn ska finnas på varjeinget krav på denatt som
animalieproducerandeeller godkänd myndighet.fastställd Föravvara

skall bedömasegentillsyn bland de hygienkravanläggningar ingår som
innan anläggningen kan godkännas.

tillverkarens betonasför direktivGemensamt dessa är att ansvar
denskall tillsyn följamycket starkt. Tillsynsmyndigheten i sin attupp

finnsinfört fyller avsedd funktion. DetHACCP-plan företagetsom
fastställt.kontrollprogram skadock, inget krav pånämnts, att varasom

animaliskt finns krav pådirektiven för livsmedelI ett attursprungav
styrpunkter ifå information kritiskamyndigheterna måste viss om

tycksverksamheten övervakas, inte heller häroch hur de men man
förutsätta godkänner varj enskildhet imyndigheterna programmet.att e

ISO-9000

fundamentalaför handelsutbyte vilar på någraReglerna inom EES
krav, produktsäkerhet är ett.varav
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kvalitetsarbete har intensiñerats under de åren. detFöretagens Isenaste
tillsynsmyndigheter stödjaallmänna hygiendirektivet attuppmanas

företagen. ellerinförande hos ISO-9000,ISO-9000-systemav
kvalitetssäkrings-kallas, serieEN 29000 är ensom europanormen

Standar-modeller för verksamhetsstyrning.standarder ellersystem -
harkvalitetssystem. ISO-9000dema beskriver vad skall ingå i ettsom
förutvecklasutbredning under år. I ISO-systemvunnit stor senare som

säkerställs.hur legala krav ISO-systemföretag måste äräven tas upp
företag.främst för tillverkandeavsedda
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Önskvärd kompetens hos i livsmedelsbranschen verk-
personalsam

HandelsanställdasInom förbund har efterlyst kvalificeradman en mer
7utbildning b1.a. livsmedelsornrådetinom gymnasieskolan.i

principiellaDen vi har på gymnasieutbildningen och dåsyn som
Handels- och administrationsprogrammet och vi framfört inärmast som

olika sammanhang Eleverna ska entusiasmeras under tredje åretär: att
välja sådan utbildning förstärker yrkeskunnandet inom desom varuom-
råden livsmedel planerar bli säljare/biträde. Gymnasie-t.ex. attman- -
skolan har möjlighet lägga sådanain kurser, enligt uppfatt-våratt men

sker det otillräcklig omfattning.ning i
Det rimligt företagen använder gymnasieskolans kompetens påär att

företagens anställda ofta ungdomar den spetskompetensatt ge som- -
tillgänglig.är
Handelns arbetgivarorganisation, Svensk handel och tjänsteföreta-

har önskemål förbättrad färskvarukompetens och ökat hygien-gen, om
kunnande.

yttrande LivsmedelsverketsI Förslag till kungörelse medöver
föreskrifter och allmänna råd personalhygien anför Socialom
styrelsen krav elementärpå hygienkunskap bör utformas för denatt
personal sysselsatt med livsmedel, restaurangpersonal.är t.ex.som

SVe1ab9 uppfattningsin kunskapskrav livsme-inomattanger vara
delshygien självklart skall ställas på personal hanterar oförpackadesom
livsmedel. Kravet på obligatoriska kunskaper i livsmedelshygien bör

livsmedelslagens målsättning skydda konsumenternamot att motses
skadliga och ohälsosamma livsmedel.

anserFolkhälsoinstitutet det inte borde få förekommaatt att out-
bildad personal arbetar med och hygien och storkök.imat restauranger
Inslaget och hälsofrågor i olika yrkesutbildningar bör profilerasmat-av

7 Handelsanställdasförbunds principiella haruppfattning framförts i brev till utredningen
livsmedelstillsynen den 1997-11-24.om

8 Socialstyrelsen Smittskyddssektionen 1996-10-09, Dnr:33-6802/96. "förslag tillAng
kungörelse med föreskrifter och allmänna råd personalhygien SLV 2088/96,Dnrom
Saknr 245. v9 Svelab Miljölaboratorer Skrivelse den l995-lAB. l-l

°Folkhälsoinstitutet, Enheten Hälsaför och miljö. 1995-11-14,REMISSYTTRANDE
dnr 21-95-1379 till Livsmedelsverk.Statens
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kursplanerFramtidalärarutbildningen.inomminstförstärkas, inteoch
iutbildningtill behovethänsynFolkhälsoinstitutet,enligtmåste, ta av

frågor.dessa
utbild-viktenbetonaangelägetdetArbetslivsinstitutet" att avanser

med-institutetlivsmedel, ärhanterarpersonal trots attallning somav
korttidsanställ-formiföreliggakansvårigheterde avvetet somom

ningar.
Anticimex personalutbildningenviktenframhåller att somavav

denfrivillig kommerdenobligatorisk. Om ärlivsmedelhanterar görs
utbildning.behöververkligenallaomfattasannolikt inte att som

delråder iutbildningobligatoriskpåkravpåpekar enAnticimex att
RåvarorUSA.delstater ibl.a. någrautanför EU,ochEU-länder även

utökadibedömning,Anticimexenligttroligen,livsmedel kommeroch
Världsdelaroch änländerflerfrån mångakommautsträckning att

harmoniseras.utbildningkontrollforrnersåväloch då börhittills som
hälsoskyddstjänstemannaförbundet påkravettattochMiljö- anser

förföreståndareoch/ellerinnehavareavseendeinförasbörutbildning
inomutbildningviktigthanteras. Detlivsmedel är attdärverksamhet

sambandrisker iinnebördenförståförfinnslivsmedelshygien att av
livsmedel.oförpackadehanteringoch övrigsjukdomeventuellmed av

likaprecisdetSamhälleochHusmodersförbundet Hem varaanser
för demlivsmedelshanteringikunskaperbevisadekräva somviktigt att

optikerförbehörighetskravhamedyrkesmässigt atthandskas mat som
elektriker.och

utbild-åtföljandemedÅre utbildningkrav påkommun attanser
verksamhetsinnehavaren.vadåtminstoneinförasbörningsbevis avser

säger5att hygien-ochuppfattningÖstersunds liknandeharkommun om
mednyanställningsintyget ersättasbordesåförsvinnerinformationen
ochJämtlandsiLänsstyrelsernalivsmedelsarbetare.för"körkortett

Jämtlands länLänsstyrelsen ilikartad mening.län har anserKalmar
livsmedelshanteringyrkesmässigutfördemutbildningkrav på somav

nöd-heltkompetensformpå någonkravmatlagningoch varasamt av
har iLänsstyrelsenföljande:anförlänKalmarivändig. Länsstyrelsen

dethygie-diskuteratlivsmedelsinspektörermed kommunernassamtal

InkomSak 18.384/96Livsmedelsverket, dnrI tillyttrandeiArbetslivsinstitutet
1995-09-1lLivsmedelsverket . KGL/TH/LS.BeteckningZ 1995-11-08.denLivsmedelsverktillskrivelse Statens1

3 den 1996-09-17.hälsoskyddstjänstemarmaförbundetochMiljö-
102/96.Åre dnr1996-09-23,kommun. Remissyttrande

Yttrande 1996-09-10,5 hälsoskyddsnämnden.Östersunds ochMiljö-kommun,
l9964.960937.dnr

1995-10-26,Yttrandeveterinärenheten,6 ochLantbruks-länJämtlandsLänsstyrelsen
36-8880-95.dnr
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niska tänkandet hos yrkesverksamma ochiär restaurangsompersoner
livsmedelshantering.storhushåll också i Vi har alla, änsamt annan om

subjektivt, uppfattning de hygieniska omständigheterna haratten av
försämrats. Därför framföralltkänns kurser till outbildade mycket an-
geläget. torde också finnas behov kompetensbevis. SannoliktDet ett av

betydelse.skall funktionmåste det bli obligatoriskt det en avom
Malmö näringsidkareMiljönämnden det flertaleti att storaanser

korrekt bedömning utbildningsbehov och bordeinte kan sinagöra en av
driften Förvalt-ha obligatoriskt tvång kopplat till verksamheten.ett av

kompetensbevisningen anför sammanfattningsvis det bör krävasatt av
obliga-alla näringsidkare branschen. Kompetensbeviset efteri enges

utbildningslängd.torisk utbildning, vida skall överstiga 8 timmar isom
säger erfarenhetMiljökontoret i Sundsvalls kommun vår äratt att

livsmedelsföretag kunskapdel driver inte har tillräckligen personer som
för bedöma information till personalen.kunna behovetatt ens av

konstaterar livsmedels-Jönköpings kommun Att kunskaperna i
hygien behöver ökas något vi på miljö- och hälsoskydd iär utesom

för få be-landet har önskat länge. Helst skulle det certifikat attettvara
körkortdriva livsmedelsverksamhet. Alltså körkort. vanligtEttetten

och godkänt kankräver ganska omfattande utbildning Manett prov.
skulleockså med körkortet missköter sig.bli Detsammaav om man

gälla för certifikat för livsmedelsverksamhet.ett
kommun alla yrkesverksammaYstads det kravett attvaraanser

grundut-butikspersonal skall hainom livsmedelsbranschen även en
grundbildning Grundutbildningen skalli livsmedelshygien. utgöra en

Miljö- hälsoskyddsnämndenför fortsatt verksamhet och bör, enligt och
i Ystad, på minst timmar.40vara

dnrLänsstyrelsenKalmar län. 1995-10-26, 36-8880-95.YTTRANDE
18Malmö stadMiljönärrmden. Yttrande 1996-08-26 dnr 709:5-96.
9 Sundsvalls kommun Miljökontoret. Delegationsbeslut 1996-09-06.
2°Jönköpings kommun, hälsoskyddsförvalmingen dnrMiljö- och 1995-1l-l4, 95-2352.
2 Ystads kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden. den D468/95,1995-11-13,BESLUT

Ärende: 1995.404.460.
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Utbildningsutbud

Befintliga gymnasieutbildningar

livs-Fler och fler landets gymnasieskolor utbildning inomav ger
medels- eller hotell- och läste 859Hösten 1996restaurangprogrammet.
elever första livsmedelsprogrammet hotell- ochåret på 5 239 påmot

På de flesta de skolor har livsme-26restaurangprogrammet. av som
delsprogrammet finns inriktningen bageri och konditori kött ochsamt
chark. och finns dag svenskaHotell- i på 125restaurangprogrammet

detta kan välja på inriktningarnagymnasieskolor. Inom program man
skolor.84 skolor, hotell 44 skolor och storhushåll 17restaurang
andelenjämförelse mellan och ökning iEn åren 1997 1995 visar en

skolor dessa vad gäller inriktningen motutomsom ger program,
storhushåll inom hotell- och restaurangprogrammet.

ökar. fler eleverAntalet elever på dessa utbildningar Drygt 10 %
under år 1994.läste första årskursen på dessa två år 1996 änprogram

ungefärtill dessa harAndelen förstahandssökningar varitprogram
konstant vilket kan tyda på den låga dessade åren, statussenaste att
utbildningar förbättras.ha inte påsägs år väg att

storhushållsutbildningens ställning bekräftasAtt är attavsvagare
färre elever läste denna inriktning årskurs två år40 inästan procent

elever,jämfört med Hotellinriktningen får också färre1996 år 1994.
medan restauranginriktningen ökar.

gymnasieutbildningen allmänhetlivsmedelstekniska iDen anses
hantverksinriktade yrkena konditor ochbäst för de sompassa mer

styckare: blir inte"."Processoperatör man

Befintliga högskoleutbildningar

Utbildning vid Lantbruksuniversitetveterinärer sker Sverigesav
SLU. finns endast vid iUltuna, vissaVeterinärprogrammet SLU men
kurser kan förlagda till andra bl.a. till Skara. Veteri-SLU iortervara

medicinsk högskoleutbildning och samtidigtnärprogrammet är enen
yrkesutbildning legitimation veterinäryrket. Vete-utövaattsom ger

innebär fem och halvt års heltidsstudier ochrinärprogrammet ett om-
fattar leder fram till yrkesexamen.220 poäng.Veterinärprogrammet en

övervakabl.a. besiktiga kött,Som veterinär har kompetens attman
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för rådgivning dessalivsmedelshygien inomslakt- och samt svara
för understudieordning veterinärprogrammetområden. En är utar-ny

Normaltinföras med början hösten 1997.betande och kommer antasatt
studerande till veterinärprogrammet.varje år 65

professurer livs-veterinärmedicinska fakulteten finns två iVid
med toxikologisk inriktning.medelshygien, denvarav ena

obliga-har vissthälsoskyddsprogrammet i Umeå,Miljö- och ett
med livs-och påbyggnadskurslivsmedelskunskaptoriskt inslag enav

generalist-Utbildningen knäringslära.medelsteknologi och är sen
djurskydd och livs-miljöskydd, hälsoskydd,omfattarutbildning och

tillhar ändratshittills varit treårigmedel. Utbildningen har men nu
fyraåriga utbildningen.från denhar hittills examineratsfyraårig. Inga

visststuderande kan fördjupa sig inominnebär defjärde åretDet ettatt
livsmedelskunskap.område, t.ex.

litet obliga-har relativtvid Umeå universitetGrundutbildningen
tekniskagäller dedricksvattenkunskap, särskilt vadtoriskt inslag av

förväsentligaLivsmedelsverket,enligtområdena. Dessa attär,
vattenverkpersonal påkommunicera medskall kunnainspektörema

påbyggnadskursfannsTidigarefastställa egenkontrollprogram.och en
dessa frågor.bl.a.inspektörerför yrkesverksamma tog uppsom

har inteutbildningundervisningen.Livsmedelsverket deltog Dennai
inspek-har istället låtitLivsmedelsverketår.genomförts under senare

vattenundersökare.förteoriutbildningar ansvarigas.k.delta itörer
livsmedels-inriktningmedutbildningarEn motannan grupp

får ocksåoch Dedietisterbranschen kostekonomer, gastronomer.är
därmedoch kankvantiteteritillagningkunskaper storamat varaavom

Ungefär 140storhushållssektom.arbetameriterade för motatt
dessa utbildningar.någonstudenter/år börjar på av

livsmedelsinrikt-kemiteknik medmedCivilingenjörsutbildningar,
Lund. UtbildningarnaGöteborg ochlandet:två ställen ipåningar ges

näringslära.livsmedelstelcnik ochlivsmedelskemi,täcker områden som
år.civilingenjörerutbildar de 30Tillsammans perca

detGöteborg, därfinns bl.a. iutbildningarNaturvetenskapliga mate-
livs-inriktningharmatisk-naturvetenskapliga motprogrammet en

Även naturvetenskapligtfinnsKalmarvid högskolan imedelskemi. en
utbild-livsmedelskemi.biotelcnologi med Dennainriktad utbildning;

Uppsalaipå SLUnäringslära.täcker Agronomprogrammetning även
och mikro-växtproduktlära, kemiochmjölk-, kött-inbegriper studier i

medochfil. kand. 30utbildar dessa 25biologi. Totalt agronomercaca
år.livsmedelsinriktning per

flerautvecklasbörjar deteftergymnasiala stadietdetPå program
Yrkestekniska Hög-praktik och teori.mellanöverbrygger gapetsom

KY iYrkesutbildningamaKvalificeradeLund och deskolan YTH i
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Skara Falkenberg har praktisk profil. elleroch premierar kräverDeen
yrkeserfarenhet hos de och delar utbildningen sker före-sökande iav

utbildningars kurser indelas efter klassiska ämnesindel-Dessatag.
från problemställningar industrin. KY-utbildning-ningar utgår iutan

ekonomiska haromfattar del studier. YTH-utbildningenävenarna en
inriktning praktiska inslaget beror deteoretisk där det atten mera av

livsmedels-skall ha flerårig erfarenhet arbeta iin atttas avsom
industrin. elever år. KY-utbildningamaFrån YTH examineras 30 per

eleverkommer examinera år.25att perca
Helsingborg och Livsmedelsingenjörs-Kemiingenjörsutbildningen i

högskoleingenjörsutbildningar och harutbildningen Skarai är meraen
har bredare fokus inkluderarteoretisk utbildning. Den ettsenare som

Kemiingenjörsutbildningen Helsingborgbåde ekonomi och itransporter.
bygger den tidigare utbildningen livsmedelstekniker vid Tychopå av
Brahe gymnasieskola.

livsmedelsinriktadegeografiska fördelningen utbildade frånDen av
regionalamed livsmedelsindustrinsutbildningar iöverensstämmer stort

fördelning.
erbjudervid Lunds universitetFöretagsekonomiska institutionen en

olikastudenterna kunskaperkurs syftar tillpå C-nivå att omgesom
livsmedelsföretagens situationerperspektiv för analyserateoretiska att

strategiska frågeställ-kunskaper dagensoch marknadsstrategier, om
förståelse för förädlings-industrin överbryggandeningar inom samt en

inbegriper produk-kedjans marknadsinriktade aktiviteter ocksåsom
finnsförpackningsfrågor. Vid Lunds universitettionsteknologi- och

forskar livs-pedagoger och sociologermindre antaläven ett omsom
medel undervisningen.och området itar upp

Sveriges lant-för livsmedelsforslming SIKSåväl Institutet som
erfarenheter kompetens- ochbruksuniversitet har mångårigaSLU av

gårds-till livsmedelsföretag ochandra utvecklingsinsatser riktade små
påbörjades kompe-småskaliga företag. Under hösten 1997baserade ett
det kallade KLIV-och rådgivningsprogram inom såtensutvecklings-

Livsmedelsindustrin VästsverigeKompetensutveckling för iprojektet
för genomförandet.där ochSIK SLU gemensamt ansvarar

Speciella kurser mm

harlivsmedelskedjor och offentligabranschorganisationer,Vissa organ
och framutbildnings- och kompetensfrågor tagitsig i ävenengagerat

livsmedelsornrådet.kurser utbildningspaketoch s.k. inom
särskild enhet för utbildning,Livsmedelsverket har extern somen

tiotaldessa genomförsmellan och kurser år. Avanordnar 30 40 ettper
och deltagare.samlar mellan 500 2 200 Kurs-i landet. lKursernaute
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Deltagarkostnaden liggerdagar.till 14frånlängden varierar en
dag.kromkring l 200 per

imed SamarbetsgmppentillsammansharLivsmedelsverket t.ex.
livsmedelshygien.grundkurs iutarbetatSAMSstorhushållsfrågor en
och storkökarbetar itill alla samtvänder sig restaurang-Kursen som

målhygienutbildning. Kursensaktuell är attrelevant ochsaknar ge
förmedlaslivsmedelshygien. Kursengrundläggande kunskaper avom

Svelab.ochkursansvariga, AMU-gruppen20-tal t.ex.ett
till-förinspektörerkommunalahosutveckla kompetensenFör att

Livsmedels-planeraranläggningaranimalieproducerandesynen av
kommande åren. Inomtvåunder deutbildningssatsningverket storen

utbild-ochför tillsyns-utredningsgruppfannsLivsmedelsverket en
livs-hoskompetensenhöjaFörden s.k. TUG-gruppen.ningsfrågor, att

animalieprodu-kontrollenpåmed inriktningmedelsinspektörer av
tvåunder deLivsmedelsverketcerande anläggningar satsar nu

inspektörer.sådanautbildningpåkommande åren stora avresurser
2000."TUGundergårutbildningssatsning namnetDenna

anslutningkonferensverksamhet iochkurs-Kommunförbundet har
"Livsmedelslag-skriftenupplagaomarbetadeheltniondetill sin av

restauranger.ochstorhushållförstiftningen
har AMU-livsmedelshygieninämnda kursentidigaredenUtöver

livs-med inriktningflertal kurserkursutbud motsitti ettgruppen
förfortsättningsutbildningochbas-bl.a.finnsmedelssektom. Där

konditorutbildning.ochbageri-storhushålloch samtrestaurang
ochutbildningbedriverDagabmåni någonoch KFICA samt

livsmedelshygien.bl.a.innefattarkursverksamhet som
före-KFutbildninginsatserutgångspunkt för KF:sEn varaanger

förseroch miljöstabsfunktion Konsumentegenkontroll. KFstagens
utbild-utarbetaförunderlagmedaffärskedjortvå attkooperationens

personalutbildningenföraffárskedjaningsmaterial. Respektive svarar
Affárskedjanlandet.helakurser igenomförochområdeninom sina

där butiksgmppsans-i tvåutbildningtillämparKonsum steg,Gröna
Instruk-förstadirekt iutbildascheferoch steg.instruktörer ettvariga

finnsbutikspersonaldensedan i sinutbildaroch chefer turtörer som
märkningochEgenkontroll, hygien ärbutiksgrupp.respektiveinom

charkpersonalutbildningenutbildning. Iinslag i denna t.ex.viktiga av
märkningsfrågor.ochbåde hygieningår

ochmiljö-medtillsammansutbildningssatsningarhar gjortKF även
hälsoskyddsnämndema.

följerLivsmedelsverket kursanordnareförteckningtillhandahåller över somen
kursplanen.
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butikspersonal ingårgesällutbildningkvalificerad ettårigEn avmer
utbildningsutbud.i KFsäven

förpack-ellerstycknings-omfattandehar inte någonDagab egen
lagerarbetareförsta handiutbildningningsverksamhet. Dagabs avser

utbildningDagab hade tidigarehundrataloch berör ett avpersoner.
avvecklats.verksamheten hardenbutikspersonal, men

ICA-skolan, Sverigesfinns bl.a. störstaICA-blocket ärInom som
ungefäromfattarutbildningsverksamhetentotalaföretagsskola. Den

butiksanställdaoch 10 000mellan 6 000i vilkakursdagar år,2 000 per
livsmedels-bl.a.färskvaruutbildning ingårICA-skolansdeltar årligen. I

utbilda allunder år 1998planeraroch märkning. ICAhygien att per-
fárskvaru-imanuell betjäning. Kursernamedsonal avdelningari

deltagare.300samlar årligen 1utbildning cza
såbutikschefer/handledarespeciellt tillvänder sigskolanICA även

kravdeUtgångspunktenpersonal.utbilda ärkan sindessa i sin turatt
hanterarallakungörelseLivsmedelsverketsställs i att somomsom

utbildningellerinstruktionhandledning,dellivsmedel ha tagitmåste av
reglerpersonlig hygien,omfattar bl.a.kurserlivsmedelshygien. Dessai
inred-ochrengöringförvaringstemperatur,varmhållning,för tillagning,

ning.
verk-sinainomutbildningsinsatsererfarenhetSvelab har lång av

ochutbildningkundanpassadbådeinnefattarsamhetsområden. Detta
högskoleutbild-vidmedverkarSvelabutbildningar.föreskrivna även

vidareutbildningochhälsoskyddsinspektörerblivandening avav
regi. DenKommunförbundetsreningsverkspersonal iochvattenverks-

nämnda hygien-denkanutbildningenkundanpassade t.ex. avse ovan
livsmedelsindustrin.personal inomutbildningen av

rådoch allmännaföreskriftermedkungörelseLivsmedelsverkets
speciella kravställer1997:14FSSLVfiskvarorhantering mmavom

tillsammansriksförbundFiskbranschensfisk.beredning attvid avserav
medlemsföretagenpersonal idenutbildaLivsmedelsverketmed som

ñskvaror.hanterar
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Bilaga 10

FÖRKORTNINGARNÅGRA OCHBEGREPP

nätverkdatoriseratEttAnimalANIMO movement. sam-som
i huvud-inomveterinännyndigheter EU,manlänkar

djur mellanförflyttningaranmälaförsak avsett att av
olika länder.

BesiktningsveterinärorganisationenBVO

Codex
underframarbetatslivsmedelregelverk förAlimentaris Det som

standar-förWHOsochFAOs programgemensamma
Standard Programme.Foodlivsmedel,disering av

ochfor EUstill grundligger oñaCodexinomBeslut
standarderCodexstadgarWTOregler.Sveriges att

livsmedelslagstiftningdengrund förska utgöra som
länder.mellanhandelnreglerar

EG-inomGeneraldirektoratgeneral.DirectorateDG -
kommissionen

unitEuropeanEcu currency

Danska kronorDKK

samarbetsområdetekonomiskaEuropeiskaEES

gemenskapernaEuropeiskaEG

tidningofficiellagemenskapernasEuropeiskaEGT

unionenEuropeiskaEU
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Unitedof theOrganizationAgricultureandFoodFAO
Nations

Points.Control KanCriticalAnalysis andHazardHACCP
styrpunkter. Enkritiskaochfaroanalysmedöversättas

hälso-minimeraförutvecklatsmetodsärskild attsom
livsmedelhanteringvidriskerna av

UtredningsinstitutHandelnsHUI

AktiebolagInköpscentralemasICA

OrganizationStandardizationInternationalISO

förbundetKooperativaKF

ochKMÄ eriproduktermejkontrollanstalten förSvenska

ägg

odlingekologiskförKontrollföreningenKRAV

LivsmedelsförordningenLF

LivsmedelskontrollutredningenLKU

LivsmedelslagenLL

RiksförbundLantbrukarnasLRF

LagutskottetLU

hälsoskyddsnämndMiljö- ochMHN

änstemannaforbundethälsoskyddstjochMiljö-MHTF

kontrollektinriktadProjPIK

Propositionprop.
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för snabbtsärskiltRapid Exchange. EttRAPEX system
inom EUbyggtsinformationsutbyte uppsom

Regeringsformen

RiksrevisionsverketRRV

Riksdagsskrivelserskr.

storhushållsfrågoriSamarbetsgruppenSAMS

centralbyrånStatistiskaSCB

författningssamlingSvenskSFS

Surveillance A.Générale deSociétéSGS

RestaurangföretagareHotell- ochSverigesSHR

livsmedelsforskningInstitutet förSIK

jordbruksverkStatensSJV

lantbruksuniversitetSverigesSLU

livsmedelsverkStatensSLV

författningssamlinglivsmedelsverksStatensSLV FS

Matpotatiskontroll ABSvenskSMAK

näringsgrensindelningSvenskSNI

LivsmedelshandlareförbundSverigesSSLF
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SWEDAC Swedish Board for Accreditation and Conformity
Assessment Styrelsen för ackreditering och teknisk

kontroll

Svensk
Handel sedan juni 1997är sammanslagen organisation deen av

tidigare organisationerna Köpmannaförbundet, Grossist-
och Handelsarbetsgivamaförbundet

LivsmedelsverketsTUG utredningsgrupp för tillsyns- och

utbildningsfrågor

UHR Utbildningsrådet för hotell och restauranger

YTH Yrkestekniska Högskolan i Lund

UR Utbildningsradion

WHO World Health Organization

WTO World Trade Organization

V.3‘Bl/O
"mäta

Marios
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Omslagsbilden mägelsvampar och nedan förkortad hartextenav
VÅR ÖDAhämtatsfrån Livsmedelsverkets tidskrift 1997:F

Fakta mykotoxinermögel ochom

Mögelsvampar finns våröverallt i miljö. Vissa mögel-
kan producera mögelgifter, mykotoxiner.svampar

frånMögelsvampar kan till skillnad bakterier iväxa torra
material. därför finnerDet vi dem i bröd och torkadär
frukt. Vid upphettning till +70—80°C dödas mögelsvamp-

och deras tålde flesta mykotoxiner kraftigarna sporer, men
värmebehandling, exempelvis kokning, stekning och

innehållabakning. Därför kan pastöriserad produktäven en
mykotoxiner någotdet inte finns synligt mögel.trots att

Spannmål tillhör de livsmedel lätt för mögel-utsättssom
och påvisats.150 olika harän svamparterangrepp mer

förhindras spannmålenMögelväxt efter skördattgenom
snabbt torkas. Möbelgiftet ochratoxin A relativt vanligt iär

spannmålsprodukter, lågasvenska i halter. Ochra-änom
toxin bildasA Penicillium kan tillväxaav verrucosum som

spannmåleni under lagring vattenhalten för hög.ärom
Frukt och bär angrips lätt mögelsvampen Penicilliumav

Den producerar ofta patulin, är ett vatten-expansum. som
lösligt mykotoxin.

Ett mykotoxin i foder till aflatoxinnötkreatur Ml iär
djurens lever. Det utsöndras via mjölken. Enligt livsmedels-
verkets bedömning lågainnebär den afla-mycket halten

påvisatstoxin någonM1 i svensk mjölk inte hälsorisk.som
Målsättningen så långtbör dock möjligt för-attvara som
hindra förekomst aflatoxin i mjölk bland annat attav genom

djuren aflatoxinfritt foder.ge
Internationella undersökningar Camembert- ochav

roquefortostar visar någrainte hälsorisker. särskiltFör
känsliga livsmedel jordnötter, fikon ochparanötter,som

måstebovete importörerna kunna visa eventuell haltatt av
mögelgiftet aflatoxin inte överskrider det svenska gräns-
värdet 0,005 mg/kg.
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