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Remiss Dnr N2020/00452/RS 

Svensk Dagligvaruhandel tackar för inbjudan att svara på remiss Dnr N2020/00452/RS 
 
Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. Våra 
medlemsföretag är Axfood AB, Bergendahls Food AB, Coop Sverige AB, ICA Sverige AB, 
IKEA Foods, Lidl Sverige KB och Livsmedelshandlarna. Tillsammans står vi för drygt 95 % av 
dagligvaruhandeln i Sverige, med butiker över hela landet. Dagligvaruhandeln sysselsätter 
runt 95 000 personer, varav en tredjedel är unga (15-24 år). 
  

Svensk Dagligvaruhandels svar på remiss Dnr N2020/00452/RS 

 

SvDH efterlyser en mer omfattande konsekvensanalys av förslaget att 
kommunerna ska utöva tillsynen/kontroll. Det är ett område som är komplex och 
kräver särskild kompentens och vi ser att det kan vara utmanade att bygga den 
kompetensen i samtliga kommuner.   
 
SvDH vill trycka på vikten av att kontrollen är riskbaserad och effektiv och att det är 
tydligt i alla led vad som ska kontrolleras och vad butik respektive huvudkontor 
förväntas kunna redogöra för och uppvisa för dokumentation. Risken finns för att 
centralt inköpta produkter granskas i varje kommun istället för vid kontroll av 
huvudkontoret, vilket skulle ta mycket tid och inte vara effektivt.  
 
Då varje steg i processkedjan har ansvar för att visa dokumentation för efterlevnad 
av lagen så är det viktigt att detta följer med framåt i ledet, och att det finns 
spårbarhet. Vi anser att det kommer att krävas en god samordning och vägledning 
av myndigheterna för att kunna göra den kontrollen effektivt. 
 
Företagen skall kunna tillgodoräkna sig certifiering som tex FSSC 22 000 eller en 
godkänd GFSI standard som många föpackningstillverkare är certifierade för och på 
så sätt få en lägre kontrolltid vid den ordinare tillsynen/kontrollen. 
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SvDH anset att det är alldeles för kort tid att implementera denna kontroll/tillsyn 
till 2021 utan tidigast 2022-2023 för att kommunerna skall hinna med att utbilda, 
organisera och ta fram vägledningar till lagstfitningen. 
 
SvDH anser även att  företag som tillverkar material och produkter avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel skall registreras på samma sätt som 
livsmedelsföretag. 
 
Hälsningar 
 
Mona Lauermann Orheden 
  

 

 

 

 

 
 

 


