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Yttrande avseende Livsmedelsverkets nya föreskrifter för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet  

 
Eldrimner Nationellt resurscenter för mathantverk har tagit del av ovanstående remiss och önskar 

framföra följande synpunkter. Synpunkterna avser i första hand köttkontrollen, men är till flera delar 

även överförbara på annan offentlig kontroll.  

Debitering för utförd kontroll i efterhand 

Eldrimner ser det i grunden som positivt att införa debitering efter utförd kontroll, eftersom det är 

något som mathantverksföretagare har efterfrågat under lång tid. Viktigt är dock att de skillnader i 

nedlagd kontrolltid som redan nu är tydliga och som till största del beror på att olika 

inspektörer/OV/OA utför samma kontrolluppgift på olika tid, inte drabbar enskilda företag. Att det 

skiljer omotiverat mycket i faktisk tid för olika kontrollanter i olika moment av köttkontrollen får 

Eldrimner återkommande vittnesmål om. Möjligen kan det lösas genom att tak sätts för hur lång tid 

olika kontrollmoment i normalfallet tar, men att regelrätt använda schablonberäkningar som underlag 

för en uträknad debiteringstid ser vi inte som ett alternativ.  

Enklare och bättre även ur detta hänseende vore en taxa per djur eller djurenhet, se även nedan. 

Utmaningen med att omständigheter i stunden leder till olika kontrolltidsbehov kan också jämnas ut på 

det sättet. Det faktum att SLV-personal utan erfarenhet av små slakterier också behöver göra 

kontroller vid små slakterier och då kan ta väldigt lång tid på sig kan också utjämnas med debitering 

per djur. Med tanke på att de små slakterierna idag utgör majoriteten av Sveriges anläggningar finns 

ett behov av att förstärka kompetensen kring småskalig slakt hos kontrollmyndigheten, utan att det 

direkt eller indirekt ska bekostas av dessa slakterier. Många är vittnesmålen från mathantverkare om 

hur de blivit tvungna att lägga mycket arbetstid på att lära myndighetspersonal hur deras småskaliga 

förädling fungerar. I de fall ett slakteriföretag själva orsakar problem som kräver extra kontroller och 

liknande ska detta dock inte täckas av kollektivet.   

Kostnader för bemanning och resekostnader 

I konsekvensutredningen skrivs att: ”För slakterier som har en slaktvolym under 1 000 ton kommer 

timtaxan att inkludera kostnader för bemanning och resekostnader.” Att låta de små slakteriernas 

kollektiv betala kontrollpersonalens resor kommer inte alls gynna dess utveckling så som 

regeringsuppdraget fordrar. Ju fler anläggningar vi får i landet med större spridning ju högre blir den 

kollektiva kostnaden för resor. Det rimliga vore att helt lyfta ur resekostnaderna ur prisberäkningen så 

att inget slakteri var det än ligger behöver betala för det, liten som medelstor eller stor. 

Inte heller anses det som alternativ att varje slakteri själv bär sina kostnader för kontrollpersonalens 

resor. Detta skulle leda till en ohållbar situation för många av de minsta slakterierna. Tillgången på 

OV/OA är i dagsläget begränsad och ojämnt fördelad över landet. Ju längre från de stora 

befolkningscentra en anläggning finns ju större blir både behovet av, och kostnaderna för, resor.  
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Senare i konsekvensutredningen förtydligas att resekostnader inte får missgynnas p g a aktörers 

belägenhet. Det är bra. Med tanke på hur otaligt många diskussioner och timmar som lagts vid olika 

möten mellan branschrepresentanter och SLV om just frågan resekostnader i köttkontrollen de senaste 

femton åren är det viktigt att det görs tydligt för alla att det är detta som gäller och det behöver 

framgå i alla formuleringar kring resekostnader. 

Allmänt anser Eldrimner inte att modellen med A, B och C bidragit i någon form till att göra 

avgiftssystemet enklare att förstå. Särskilt B och C kommer orsaka svårigheter för slakterierna att 

vidareförmedla eventuella prishöjningar till sina kunder. 

Inställelseavgift, effektivisering och debiterbar tid 

Politiken har över lång tid pekat ut vikten av att ge rimliga förutsättningar för småskaliga slakterier i 

Sverige. Hos de flesta av de små slakterier vi känner till är möjligheterna att effektivisera genom större 

slaktvolymer vid färre antal slaktdagar inte en möjlighet. Möjligen hos enstaka företag vid enstaka 

tillfällen av slakt-toppar men långt ifrån en generell möjlighet. De minsta slakterierna som utgör 

merparten av befintliga anläggningar har inte slakt flera dagar i rad med möjlighet till samordning av 

AM/PM-besiktning. Ändå tycks SLV se den största möjligheten just där och har låtit det väga mycket 

tungt vid utformningen av avgiftsmodellen. Man sätter här sin tilltro till en utgångspunkt som inte har 

förankring i verkligheten, trots att branschrepresentanter har upplyst om just detta upprepade antal 

gånger. En annan tolkning av att SLV lägger ett så stort fokus på att vägen till effektivisering skulle vara 

just färre men större slakterier och göra det dyrare för alla dem som inte kan uppnå det, är att man vill 

bromsa utvecklingen av allt fler av de minsta slakterierna.    

En inställelseavgift måste utformas per slaktdag och inkludera båda besöken. Att AM- och PM-

kontrollerna ska göras är ingen överraskning utan mycket förutsägbart, men att ta ut inställelseavgift 

för båda när de sker vid olika besök uppfattas som en bestraffning av småskaliga slakterier. Hellre då 

en rabatt för VHA och i de fall samordning kan ske t.ex. vid slakt två dagar i rad. Att maximera antal 

slaktdjur utifrån att uppfylla en avgiftsmodell riskerar också att bli negativt för djurvälfärden. En hög 

djurvälfärd är för många av de små slakterierna den största drivkraften för att driva verksamheten. Att 

öka slakttakt och volym i syfte att tillfredsställa avgiftssystemet på grund av att man har en ekonomisk 

press på sig att spara kontrollkostnader har motsatt effekt. Det riskerar även leda till försämrad 

arbetsmiljö både för kontrollpersonal och slakteripersonal.  

SLV föreslår att lägsta debiterbara tid ska vara 30 minuter. Det skulle motverka syftet om en effektivare 

kontroll där man betalar för faktisk tid. Särskild AM-kontrollen kräver normalt betydligt mindre tid än 

så. Som högst påbörjad kvart vore lämpligare. Det finns gott om verkliga exempel på AM-kontroller 

som utförs på under en minut, ska företagen då betala trettiofaldigt för den tiden? 

Antal djur eller djurenheter som utgångspunkt för avgift 

Den referensgrupp med slakteriföretagare och branschföreträdare som SLV inrättat har tydligt 

framfört, såväl från småskaliga som storskaliga slakterier, att avgiften för köttkontroll bäst baseras på 
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antal slaktade djur och inte timtaxa. Ett tungt skäl för detta som vi ser är att undvika den ojämna 

fördelning i nedlagd arbetstid för samma arbetsuppgift hos dem som utför kontrollen. Det är ett 

problem som aktiva i branschen ser mycket tydligt. En kostnad per djur blir det absolut tydligaste, för 

alla inblandade. Mellantinget att använda schabloniserade tidssättning skulle bara skapa förvirring, 

otydlighet och olika syn på tolkning av schabloner. Försvåra kommunikationen mellan företag och 

myndighet vilket leder till ett ineffektivt system. Däremot kan schabloner användas för att ge OV/AV 

vägledning i hur mycket tid som är rimligt att lägga på olika kontrollmoment.  

Ett tydligt system med taxa per djur ger bäst förutsättningar till en god kommunikation mellan 

kontrollanter och företagare. En fråga som har lyfts till Eldrimner är just varför SLV o ena sidan arbetar 

med förbättrad kommunikation och likriktning i kontrollen, men i förändringen av avgiftssystem skapar 

utformningar som leder i motsatt riktning? SLV gör i sin egen konsekvensanalys bedömningen att 

förslaget ”förhåller sig väl till att avgiftssystemet ska vara lätt att förstå och använda” vilket regeringen 

också begärt. Eldrimner och de slakteriföreträdare som är väl förtrogna med tidigare avgiftsystem och 

som tagit del av förslaget håller inte med.  

SLV menar å sin sida att en djurbaserad timtaxa valts bort p g a risk med stora övervältringskostnader 

mellan företag. Djurbaserad taxa är oavsett det en tydlig utgångspunkt för att skapa ett system vilket vi 

också menar skulle ge bättre förutsättningar att skapa ett system som blir tydligt för alla. Rabatter på 

en djurbaserad taxa skulle kunna ges till företag som skapar extra bra förhållanden för besiktning eller 

dylikt; möjligheter för incitament skulle alltså även här finnas. 

I övrigt anser Eldrimner det som olämpligt att anföra nödslakt och slakt på härkomstgården 

(”gårdsslakt”) som förklaring varför modellen med djuravgift valdes bort. 

 

”Gårdsslakt”: begrepp och avgifter  

Begreppet gårdsslakt används i remissmaterialet men är ett begrepp som används och tolkas på olika 

sätt i olika sammanhang. SLV har själv i samband med ändringsförslaget av (EU) 853/2004 benämnt det 

som i detta remissmaterial kallas ”gårdsslakt” för ”slakt på härkomstgården”. För att undvika 

missförstånd är det viktigt att använda det svenska begrepp som motsvarar EU-Kommissionens term. 

”Slakt på härkomstgården” avser ”slaughter at the holding of provenance”. Begreppet gårdsslakt 

omfattar däremot såväl slakt av egna djur i eget slakteri på en gård som slakt av andras djur i ett 

slakteri på en gård. Båda fallen kan dessutom kombineras med vilthantering. Att använda begrepp som 

redan är vedertaget för andra innebörder blir otydligt.   

I konsekvensutredningen görs antagandet att vid ”gårdsslakt” i meningen slakt på härkomstgården är 

det ett slakteri som utför den del av slakten som sker på gården. Det föreskrivs inte av EU-förordningen 

utan kan lika gärna vara en lantbrukare eller jägare med rätt kompetens som utför bedövning och 

avblodning.  

Kooperationen som nämns med exempelvis distriktsveterinärerna välkomnas av Eldrimner. 
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Gällande avgifterna för slakt på härkomstgården anser vi inte att de behöver beröras i det aktuella 

förslaget. Livsmedelsverkets samrådsgrupp kring ämnet där även Eldrimner finns med har inte hörts i 

frågan än om vad som anses som lämpligt. Det är viktigt att avgifterna för slakt på härkomstgården 

hålls på låg nivå och omfattas av statsstödet också, eftersom slakterierna som berörs troligen tillhör 

den minsta kategorin där slakteriföretagaren kan vara samma person som bonden som födde upp 

djuren och charkuteristen som kommer förädla köttet. Det vore helt emot EU- förordningens intention 

kring ändringen av 853:an om slakt på härkomstgården omöjliggörs för små företag särskilt i norra 

delen av landet genom att SLV beslutar att ”på sikt bör dessa kontroller bära sina egna kostnader”, 

alltså inklusive resekostnader. En djurbaserad avgift verkar mer lämplig, med tanke på att det kan ta 

olika lång tid med slakt på härkomstgården ifall den så kallade kulgevärsmetoden kommer användas på 

nöt. Här har en eventuell längre tidsåtgång inte med dålig planering o s v att göra utan tvärtom; 

skytten behöver utan tidspress kunna ta sig den tiden som behövs för att kunna utföra ett 

precisionsskott mot djuret som står i bästa positionen. 

Avgiftsnedsättning 

Tillämpning, fördelning och användning av nedsättningsmedlen för avgifter i köttkontrollen ligger 

utanför det som regleras genom remissens förslag till föreskrifter. Att då bedöma huruvida det 

föreslagna avgiftssystemet kommer fungera för de små och minsta slakterierna när det kommer till 

verkliga kostnader blir naturligtvis på många sätt en omöjlig uppgift. En sak är säker, många av de små 

slakterierna ligger redan idag nära gränsen för vad de klarar gällande att bära kostnader för kontroller. 

Där saknas utrymme för ytterligare avgiftshöjningar. Här har slakteriföretag uttryckt stor oro kring den 

osäkerhet som finns genom att det är oklart hur nedsättningen kommer att fungera och dessutom i 

kombination med ett nytt otydligt avgiftssystem. Oklarheterna gäller både närmsta året, med några års 

horisont och vilka avgifterna blir på längre sikt. Oklarheter både kring det nya systemet och 

nedsättningsanslaget väcker stor oro vilket ger osäkra och dåliga förutsättningar för näringen att 

bedöma sina framtidsutsikter. Förutsägbara avgifter och kontrollsystem är en förutsättning för en 

stabil näring och för en bra tillsyn.   

Att införa ansökningskrav för nedsättningsstödet leder till ökad administration och ökade kostnader 

hos alla inblandade. Det motverkar nedsättningens syfte genom att pengar går till SLVs administration i 

ställt för till slakterierna. Syftet med stödet är att stötta branschen. Medlen ska användas och fördela 

så oavkortat som möjligt till dem som uppfyller kriterierna för att ta del av det. Vilka företag det är har 

SLV hittills kunnat bedöma utan ansökningsförfarande. Att administrera ett ansökningsförfarande är 

rent slöseri med skattemedel som motverkar anslagets syfte.  

 Till antalet utgör de små slakterierna alltså en klar majoriteten av Sveriges anläggningar. Alla system 

måste alltså utformas för att fungera bra för dessa, också. I kontakt med små slakterier anges mycket 

ofta administrativ börda som deras största problem med stora kostnader i form av arbetstid. Stor och 

ökande administrativ börda är det som mest av allt hämmar små slakteriers företagandet. Att öka den 

administrativa bördan ytterligare vore ohållbart och motverkar målsättningen att effektivisera. Och det 

är inte bara inom avgiftsnedsättning vi befarar en ökande administrativ börda med förslaget till 
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avgiftssystem. Ökande administration hos kontrollmyndigheten innebär också en ineffektivisering av  

avgiftssystemet.   

Gällande vad som ska anses vara en liten anläggning eller årsproduktion råder begreppsförvirring i alla 

möjliga olika sammanhang. I remissmaterialet sätts gränsen för tamboskapsslakterier till 5000 ton/år i 

vissa sammanhang och 1000 ton i andra. Enligt SLVs egna (preliminära) uppgifter finns idag 206 

slakterier och VHT varav 172 producerar <1000 ton/år. I Eldrimners sammanhang är redan 1000 ton/år 

ett stort slakteri; de flesta vi kommer i kontakt med producerar uppskattningsvis under 50 ton per år.  

Oavsett krävs en oerhört välgrundad bedömning utifrån både stor erfarenhet och kunskap om 

slakteribranschen och köttkontrollen för att kunna sätta sådana gränser på ett bra sätt. Det kan i vissa 

fall bli en gräns som avgör fortsatt existens för företag. Det framgår inte vad SLV grundar sina 

gränsdragningar på vilket är en stor brist när förslaget ska bedömas.  

Effektivisering 

Livsmedelsverket pekar ut att de tolkar innebörden i regeringsuppdraget som att effektivisering av 

kontrollen är ett centralt mål. Att det finns olika sätt att uppnå samma mål i olika typer av 

verksamheter, det framgår inte. Avgörande är att de vid den ansvariga myndigheten som formulerar 

regelverk, beräkningsmodeller och gör gränsdragningar har stor kunskap om hur slakt bedrivs och 

kontrolleras vid de små och allra minsta anläggningarna. Det är en förutsättning för att kunna bidra till 

effektivisering. Det är tyvärr vårt tydliga intryck att SLV i stor utsträckning utgår från sin syn på hur 

effektivisering av storskalig slakt bör gå till och sedan, först i ett andra steg, försöker överföra 

tankesättet till de små anläggningarna. Av regeringsuppdraget framgår också att ”avgiftssystemet ska 

bidra till konkurrenskraftiga villkor för den svenska livsmedelssektorn, underlätta för småskalig slakt 

och ge incitament för en effektiv slakt och kontroll.” Små slakteriföretag som har tagit del av 

remissmaterialet uppfattar tyvärr att det på totalen har motsatt effekt. Det är oroväckande.  

God regelefterlevnad anges som ett sätt få minskad avgift. Risken är godtyckliga bedömningar och att 

de företagare som står med ”mössan i hand” belönas. För ökad livsmedelssäkerhet behövs ömsesidigt 

öppen och god kommunikation. Här finns i stället en risk att företagare inte vågar vara öppna med 

eventuella problem som skulle kunna leda till avgiftshöjningar. För den övriga livsmedelskontrollen 

utanför köttkontrollen har en motsvarighet redan provats. Erfarenhetsklassning var tänkt att reglera 

avgiften så att den som gjorde ett bra jobb med få anmärkning etcetera skulle belönas genom lägre 

avgift. Erfarenheten från mathantverkare är dock att det har krävts väldigt lite för att flyttas till en 

sämre erfarenhetsklass men varit rent omöjligt att bli flyttad till en bättre klass eller få tydliga besked 

om vad som skulle krävas för det. Samma sak riskeras här.  

Livsmedelsverket har också i sitt regeringsuppdrag en instruktion om att samarbeta med branschen, 

vilket är positivt. Det har skett i referensgrupp och när några deltagare därifrån nu tagit del av 

remissens förslag undrar de vad som hänt. De upplever att man gått i motsatt riktning mot deras 

förslag och resonemang i gruppen. Det har till och med uttryckts att de känt sig utnyttjade genom att 
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den tid de lagt ner på arbetet utan ersättning från SLV upplevs som ett spel för gallerna. Dessa 

företagare representerar små slakterier långt under gränsen 5000 ton/år. Andra företrädare från 

näringen, samtliga som representerat företag med produktionsvolymer över 5000 ton/år har valt att 

lämna referensgruppen helt. Det framgår tyvärr inte varför av remissmaterialet. Uppenbarligen är 

missnöjet stort gällande det samarbetet med branschen som föreskrivits oavsett slaktvolym. Det 

samarbete som Livsmedelsverket fått i uppdrag att ha med branschen har alltså inte lyckats varken 

gällande små eller stora företag. Samarbete som skulle utgöra en viktig grund för utformningen av 

detta nya avgiftssystem. Vad vilar då förslagen på när varken små eller stora företag varit nöjda med 

hanteringen i utgångspunkten?   

Ett sett att effektivisera som det talats om länge är bildöverföring och andra digitala möjligheter. Vi vet 

att försök har påbörjats gällande delar av köttkontrollen men kan även se andra möjliga områden. Till 

exempel verifiering av korrigerande åtgärder och de kontroller som endast rör dokumentation kan 

mycket väl ske på distans som ett sätt att effektivisera. Det är oklart för oss om förslaget väger in 

sådana kontrollmetoder. Om inte är risken att det måste göras om igen inom kort.    

Summan av avgifter och kontroller, metoder för avgiftsberäkning 

För riskklassning av livsmedelsanläggningar hänvisas i konsekvensutredningen till arbete med ny 

riskklassningsmodell. Eldrimner har varit engagerade även i det området och framfört tydlig kritik, 

både kopplat till riskvärdering av enskilda förädlingssteg i olika branscher och inte minst att summan av 

riskpoängen för mathantverksföretag med stor diversifiering i sin förädling blir orimliga. Här är risken 

för kontrollkostnader som inte kan bäras stor. En sådan riskklassning i kombination med höjda avgifter 

för köttkontrollen, vilket vi befarar med detta förslag, riskerar att göra det omöjligt att driva en 

verksamhet, i synnerhet med kombinationen slakt och charkuteriförädling. Diversifieringen är den 

stora styrkan vid denna typ av företagande och ska inte motverkas. Man tillverkar små volymer av 

många olika typer av högvärdigt förädlade produkter. Livsmedelsverket måste börja se till helheten 

också ut företagens perspektiv när man från olika håll på verket konstruerar system för att prissätta 

alla de olika kontroller som ska göras. Kontroller som företagarna inte har möjlighet att välja, välja bort 

eller påverka priset eller välja leverantör för. 

Att Livsmedelsverket tillämpar en kombination av olika metoder för beräkning av avgifter leder till att 

avgiftssystemen blir svår att förstå, överblicka, förklara och kommunicera. Kombinationen av flera 

beräkningsmetoder tycks ur den aspekten inte gynna vare sig företagare eller myndigheten. Bra 

utformade enkla, tydliga system skulle kunna bidra till den effektivare köttkontroll som eftersträvas 

och göra större nytta än vad som går genom effektivisering genom ökad slakttakt och volym vid färre 

slakttillfällen. 

Det framställs också att förordning (EU) 2017/625 föreskriver stor öppenhet kring de metoder som 

används för att fastställa avgifter. Även med den goda intention att göra det, men med ett 

avgiftssystem som är så komplext att det blir oöverblickbart och inte kan förklaras i sin helhet på ett 
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enkelt sätt. Vi kan inte se hur ett sådant krångligt system som det föreslagna ska kunna bidra till en 

bättre effektivitet varken för myndighet eller företag.  

Som sagt redovisas i konsekvensbeskrivningen att merparten av Sveriges anläggningar är små. Till 

exempel att 93 st har en årlig slaktvolym under 1000 ton. Där framgår inte att 70 stycken av 

anläggningarna har en slaktvolym under 10 ton (slakterier och VHA, enligt preliminära siffrorna 

Eldrimner fått av SLV). De allra minsta slakterierna utgör majoriteten. För tjugotalet år sedan var 

antalet anläggningar betydligt färre och förhållandena närmast omvända. Sedan dess har hanteringen 

av avgifter för små slakterier kontinuerligt omarbetats. Men utgångspunkten förefaller hela tiden ha 

varit att utgå från de stora och försöka skala ner till de små. Det är hög tid att hitta ett välfungerande 

avgiftssystem för de minsta slakterierna genom att tydligare också ha dem som utgångspunkt.  

SLV redogör för de avgiftspåslag man tänker sig för att utföra kontroll utanför sin normalarbetstid. Om 

anledningen till att kontroller måste ske på sådana arbetstider inte ligger hos det enskilda slakteriet 

där, kontrollen ska göras, utan beror på att SLVs OV/OA är försenad från annan anläggning eller av 

andra anledningar som det aktuella slakteriet inte kunnat påverka, ska inte detta slakteri betala avgift 

med påslag. Något som vi vet har förekommit i det nuvarande systemet. 

Godkännandeavgift 

Konsekvensanalysens formulering om att små livsmedelsföretagare i allmänhet har lägre kunskapsnivå 

är olycklig. Självklart har de som startar och driver mindre anläggningar oftast inte kunskap om hur 

stora anläggningar utformas och drivs.  Hur goda kunskaper har då SLV gällande små anläggningar och 

deras förädlingsmetoder? Målet, att producera säkra livsmedel är definitivt gemensam. Formuleringen 

uppfattas igen som att SLV tycks betrakta stora anläggningar som norm och sedan betraktar små 

anläggningar med utgångspunkt i hur det går till vid de stora. Detta synsätt gynnar ingen, varken 

myndigheten, företagen eller kontakten dem emellan. Med tanke på att det nu är och med stor 

sannolikhet kommer fortsätta vara just små anläggningar som startas i betydligt större utsträckning än 

större behöver också myndigheten kunskap och synsätt som utgår från små anläggningar. Det gäller 

såväl godkännandeprocess som kontroller avgiftssystem och riskbedömningar.  

Som det ser ut nu inspekterar SLV nya anläggningar för godkännande när de är färdigställda för att tas i 

drift. Det är naturligtvis inte möjligt att upphöra med det. Tidigare fanns även möjligheten att låta göra 

en ritningsgranskning innan ett slakteribygge sattes igång. Denna dialogmöjlighet var mycket bra för 

båda parter. Företagaren kunde undvika fatala och kostsamma missar som även kunde leda till 

problem för kontrollmyndigheten. Myndigheten kunde upplysa om möjliga förbättringar redan på 

planeringsstadiet. Att erbjuda en frivillig ritningsgranskning i samråd mellan företag och myndighet 

skulle vara ett effektivt sätt att minska på behovet av arbetstid i godkännandeärenden. Ett sätt att 

uppnå effektivisering.  

Nedsättning av godkännandeavgift har tidigare tillämpats och den möjligheten anser vi bör utnyttjas 

framgent. Även här anges att gränsen för nedsättning ska flyttas från 1000 till 5000 ton/år utan vidare 
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motivering. Det framställ inte på vilka grunder denna gränsdragning baseras vilket behövs för att kunna 

ta ställning till den. I förordningen (EU) 2019/624 pratas om småskalig slakt gällande företag som 

slaktar under 1000 DE per år. Det skulle motsvara i lamm (0,10 DE) med 18kg slaktvikt 180 ton, ej 5000 

ton. 

Även med en modell som utgår från faktisk nedlagd arbetstid anser vi att den tid myndigheten kan 

behöva för att inhämta kunskap och erfarenhetsutbyte kring småskaliga slakterier generellt är 

fortbildning eller kompetensutveckling som inte ska belasta aktuell anläggning.  Av regeringsuppdraget 

framgår alltså att det nya avgiftssystemet ska vara ”… lätt att förstå och använda samt vara 

förutsägbart vad gäller företagens kostnader för kontrollen.” SLV föreslår en nedsättningsmodell med 

en procentuell nedsättning av godkännandeavgiften som under vissa förutsättningar kan vara 70%. 

Kommer denna modell som driver ökade administrativa kostnader både att ta fram och använda leda 

till effektivare nyttjande av nedsättningsstödet? Risken är att det i slutända leder till större kostnader 

och lägre effektivitet än vad en 100%-ig nedsättning skulle innebära. Det föreslagna systemet för 

avgiftssättning vid godkännande av anläggning riskerar att hämma utvecklingen av nya lösningar, 

utveckling och innovationer eftersom sådana lösningar lätt genererar mer bedömningstid. Det kan 

däremot bidra till att cementera gamla lösningar.  

Budgetförslag 2022–2024 och beslut om debitering 

SLVs förslag att flytta 37 miljoner kronor från nedsättningsanslaget till förvaltningsanslaget ifrågasätts. 

Att använda medel som avsatts för att gynna utvecklingen av svensk slakt och i synnerhet småskalig 

slakt till att ”…utgör medel som ska användas för att täcka kostnader som uppstår i anslutning till 

offentlig kontroll” riskerar bra att blossa liv i långdragna diskussioner mellan näring och 

kontrollmyndighet liknande dem som förts tidigare kring SLV:s overheadkostnader. Det skulle inte 

gagna de för alla gemensamma intresset av få ett effektivt och tydligt avgiftssystem när det blir otydligt 

hur avsatta öronmärkta medel faktiskt används. 

SLV anger att de kommer arbeta fram beslutsmodeller för avgiftsbeslut i syfte att klargöra storlek på 

avgifter och minska diskussioner och missförstånd med företagare. Det är motsvarande information 

som i det här skedet kunnat förklara hur avgifterna kommer att se ut och de hade behövts redan i 

konsekvensanalysen. Det allt för ofta blir otydligt vad det nya systemet faktiskt kommer innebära för 

företagen. Vidare uppges att om inte stöd till slakterier och VHT nyttjas kommer det uppstå 

ekonomiska svårigheter att bedriva verksamheterna. Det är även vår uppfattning och det visar också 

hur viktigt det är att nedsättningsmedlen oavkortat används till just det de är ämnade för och inte 

förlorar sin verkningsgrad genom att täcka upp stora administrationskostnader på grund av ett 

krångligt utformade avgiftssystem. Det är också ett starkt argument för att fördela nedsättningsmedlen 

utan årligt ansökningsförfarande. 

I de exempel som tagits fram saknas exempel på de allra minsta mikroföretagen. Hur litet kan då det 

lönsamma slakteriet vara? Det finns goda exempel på att det kan vara så litet att verksamheten drivs 

av en person som tar en ytterligare till hjälp under slakten. Lösningar som fungerar för de minsta kan 
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skalas upp. Att utgå från större och försöka skala ner ger betydligt sämre möjligheter till bra lösningar 

enligt vår erfarenhet.  

SLV beskriver att de kommer tillhandahålla beräkningsmodeller på sin webbplats och arrangera möten 

för att informera branschen ”i den mån så krävs”. För att bedöma det behovet behöver branschen 

tillfrågas vilket vi förutsätter. Även här framgår med all tydlighet att behovet kommer vara som allra 

störst för de minsta anläggningarna. Det nämns anläggningar <1000 ton vilka anges vara 93 stycken av 

totalt 117 tamboskapsslakterier. De informationsinsatser som görs måste sättas i relation till att 88 

verksamheter (slakterier och VHA, enligt preliminära siffror Eldrimner fått av SLV) ligger under 20 (!) 

ton. Detta speglas inte i formuleringen ovan. 

Det förklaras vidare att räknehjälpmedel för avgifter kommer att tas fram men för att det ska göra 

någon nytta måste dessa naturligtvis visa faktiska kontrollkostnader efter nedsättning. 

Vi ser stora osäkerheter i hur detta avgiftssystem faktiskt kommer te sig ut när det ska sjösattas. SLV 

beskriver ett behov av att utvärdera och följa upp. Det anges att till exempel följa i vilken utsträckning 

företag avvecklas till följd av avgiftsmodellen. Att SLV ser sådana farhågor talar för att det behövs 

någon form av alarmsystem med säkerhetsventiler under en övergång så att inte enskilda slakteri får 

orimliga höjningar av kontrollavgifterna jämfört med dagens. 

Med alla de osäkerheter som finns kring utfallet av förslaget, alltså vad kontrollen faktiskt kommer att 

kosta de små slakterierna i kronor, ser det i nuläget ut som att de små slakterierna måste sätta sitt 

hopp till nedsättningsanslaget. Anslaget styrs förstås inte av SLV men osäkerheten kring det är stor i 

branschen. SLV kan däremot mer än någon annan aktör påverka hur effektivt de riktade medlen som 

ska stödja utvecklingen av småskalig slakt används. Genom förslagen i denna remiss ser en ökande del 

av anslagen behövas för SLV:s administration för att fördela anslag och fastställa avgifter.  Det borde 

vara det omvända vilket också framgår av regeringsuppdraget.        

För Eldrimner 

 

Bodil Cornell, verksamhetschef  

Katrin Schiffer och Tobias Karlsson, branschansvariga gårdsslakt och chark 


