
 

 

 

Till Livsmedelsverket 

livsmedelsverket@slv.se  

 

Förslag till föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion samt ändring i Livsmedelsverkets 

föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering 

Dnr 2014/28047 Saknr 6.3 

 

Bakgrund 

Syftet med förslaget är att säkerställa att Livsmedelsverket kan utföra de uppgifter som åligger verket 

i egenskap av behörig myndighet enligt förordning (EG) nr 834/2007 och förordning (EG) nr 

889/2008.  

Förslaget innebär att butiker som säljer både ekologiska och icke-ekologiska lösviktsvaror av samma 

slag, inte behöver ansluta sig till det särskilda kontrollsystemet för ekologisk produktion för denna 

hantering. Istället kommer de kommunala kontrollmyndigheterna att kontrollera de ekologiska 

livsmedlen hos aktörerna inom ramen för den ordinarie livsmedelskontrollen. 

Livsmedelsverket konstaterar att den tidigare regleringen visat sig vara onödig eftersom det finns 

metoder för att säkerställa att varorna inte blandas ihop, t ex genom att märka produkter individuellt 

eller att placera ekologiska varor långt ifrån konventionella. 

Ett kontrollorgan kan inte besluta om saluföringsförbud, utan sådan åtgärd ska beslutas av ansvarig 

kontrollmyndighet. 

Vilka berörs av regleringen? Kontrollorgan, för närvarande sex stycken, Livsmedelsföretagare 

anslutna till det ekologiska kontrollsystemet, 2014 var det 841 stycken, Livsmedelsbutiker, 

Livsmedelsverket, De kommunala kontrollmyndigheterna. 

Föreskrifterna bör träda i kraft senast 1 mars 2016 och tillämpas senast den 1 juni 2016. 

 

Svensk Dagligvaruhandels synpunkter 

Svensk Dagligvaruhandel efterlyser en tydlig tillsynsvägledning för den utökade offentliga kontrollen 

av dagligvarubutiker. Det finns idag alldeles för stora skillnader mellan kommunernas 

livsmedelskontroll. 

Svensk Dagligvaruhandel anser att kontrollorgan inte ska begränsas geografiskt och att restid måste 

tillåtas räknas med i kontrollavgiften. Om inte innebär det en risk för att kontrollobjekt på stora 

avstånd kan bli ointressanta för kontrollorganen att ansluta. 

Svensk Dagligvaruhandel menar att den nya kontrolluppgiften för livsmedelskontrollen med största 

sannolikhet kommer att innebära att kostnaderna kommer att öka. 
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Svensk Dagligvaruhandel menar att de flesta butikerna, genom förslaget, kan komma att börja sälja 

ekologiska livsmedel i lösvikt. Därför riskerar alla butiker att omfattas av extra kontrollavgifter.  

 

Stockholm 

2016.01.05 

Per Baummann 


