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Remiss Dnr 2021/04785 

Svensk Dagligvaruhandel tackar för inbjudan att svara på remiss Dnr 2021/04785 
 
Svensk Dagligvaruhandel (SvDH) är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. 
Våra medlemsföretag är Axfood AB, Coop Sverige AB, City Gross, 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 2021/04785 

Svensk Dagligvaruhandel välkomnar remissen om ny föreskrift om kontroll av ekologisk 
produktion.  
 
Paragraf 2 om anmälningsskyldighet – Alla aktörer som omfattas av föreskriften 
ska anmäla detta till Livsmedelsverket. Det ska framgå grundläggande information 
om bolaget, vilket Co man är anmäld till samt vilka produktkategorier certifieringen 
avser. I bilaga 1 kan man läsa vilka uppgifter som ska lämnas vid anmälan till 
certifieringssystemet. Önskvärt är att Livsmedelsverket tar fram en gemensam mall 
som innehåller alla uppgifter som ska skickas in till myndigheten. 
Om anmälan ska göras innan den 1 januari 2022 så måste vi få den information 
omgående så medlemsföretagen har en chans att kunna lösa detta rent 
administrativt. 
 
Paragraf 3 om undantag för krav på anmälan och certifikat – En aktör som säljer 
mindre än 5000 kg lösvikt per år är undantagen. 
 
SvDH önskar ett förtydligande vad som avses med aktör.  Enligt EG 2018/848 är det 
definierat som: 
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Aktör: en fysisk eller juridisk person som ansvarar för att denna förordning efterlevs 
i alla produktions-, berednings- och distributionsled som står under den personens 
kontroll. 
 
I Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2021:8) om avgifter för offentlig kontroll, 
Dnr 2021/04250 som för några veckor sedan var ute på remiss, föreslår 
Livsmedelsverket att en avgift om 500 kr ska tas ut för aktörernas anmälan till 
kontrollsystemet avseende ekologisk produktion i enlighet med artikel 34 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion 
och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 
834/2007. 
 
I remissen informeras om avgiften, men hur detta är tänkt att fungera 
administrativt? SvDH önskar ett förtydligande. Är det enskilda butiker, föreningar 
eller kedjor som ska anmälas? 
 
Vem gör anmälan? Är de butiken eller Co? Då Co fått kontrollen delegerad till sig 
av Livsmedelsverket och därmed bör vara skyldiga att informera om sina 
kontrollobjekt. Om det är verksamheten själv som ska anmäla sin verksamhet till 
både Co och SLV, samtidigt som kommunen i normalfallet är den behöriga 
myndigheten så anser SvDH att det blir en komplex hantering för butik och är inte 
någon regelförenkling för butikerna utan en extra börda för butiken. 
 
I konsekevenesutredningen kan man läsa att Livsmedelsverket inte bedömer att 
den föreslagna regleringen inte kommer medföra några andra kostnader eller 
påverka företagen i övrigt. Förutom certifierings momentet så innebär en löpande 
kostnad berörande administrativ personalresurs i butik, ev. uppdaterade IT-
system, utbildning av personal, underhåll av system för certifiering mm. Svensk 
Dagligvaruhandel anser att Livsmedelsverket inte synligt gjort de utökade resurser 
som kommer att krävas initialt och löpande för de verksamheter som behöver 
certifiera sig för att fortsatt kunna sälja oförpackat ekologiskt frukt och grönt. 
 
 
Hälsningar 
 
Mona Lauermann Orheden 
  

 

 

 

 

 
 

 


