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Remissvar från LRF, Svenska Köttföretagen, Svensk 
Fågel och Kött- och Charkföretagen avseende Livsme-
delsverkets förslag till ändrade föreskrifter om avgifter 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
(dnr 2021/01193) 
Svenska Köttföretagen AB är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakteri-
erna i Sverige. Svenska Köttföretagen AB:s målsättning är att på ett effektivt och samlat sätt 
frammana goda villkor för sina medlemmar och skapa bästa möjliga förutsättningar för ut-
veckling och konkurrenskraft inom branschen. 

Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk matfågelproduktion och uppfödning och re-
presenterar avelsföretag, kläckerier, fodertillverkare, bönder och slakterier. Som huvudman 
driver organisationen en rad officiella övervaknings- och kontrollprogram inom djurhälsa oh 
djurvälfärd som årligen rapporteras till Jordbruksverket.  

Kött och Charkföretagen är branschorganisationen för företag i Sverige med verksamhet inom 
kött och chark. Kött och Charkföretagen har ca 70 medlemmar som representerar alla verk-
samheter från slakt, styckning, charkuteritillverkning och kötthandel. 

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorgani-
sation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF:s omkring 140 000 medlem-
mar driver tillsammans nästan 70 000 företag och det gröna näringslivet står för lite mer än 4 
procent av Sveriges BNP. 

Med anledning av ovan remiss önskar Svenska Köttföretagen AB, Svensk Fågel, Kött och 
Charkföretagen samt LRF (tillsammans ”Branschföreningarna”) lämna följande syn-
punkter avseende Livsmedelsverkets förslag till nya föreskrifter om avgifter för offentlig kon-
troll och annan offentlig verksamhet. 

 

1. Styrande dokument som ligger till grund för avgifter 

a) Livsmedelsstrategin 

År 2017 antog med bred majoritet riksdagen den svenska livsmedelsstrategin. Det strategiska 
målet för området Regler och villkor lyder:  
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”..utformningen av regler och villkor ska stödja målet om en konkurrenskraftig och hållbar 
livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta genom ändamålsenliga skatter och avgifter, re-
gelförenklingar, administrativa lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften 
och lönsamheten. ”Vidare slås i strategin fast att konkurrenskraft är en uppgift för berörda 
myndigheter.  

b) Livsmedelsverkets regleringsbrev för budgetår 2021 

Regleringsbrevet tydliggör att myndigheten ska fokusera på och återrapportera bland annat 
följande kopplat till livsmedelsstrategin: 

”Särskilt fokus ska vara på åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt, men också på 
att åstadkomma en totalt sett minskad administrativ börda för företagen i linje med livsme-
delsstrategins mål. Myndigheten ska även ha företagsperspektivet i fokus när regler utformas 
och tillämpas.”  

I ett särskilt uppdrag om livsmedelskontroll ska Livsmedelsverket ”Genom att förenkla och un-
derlätta för företagen ska kontrollerna effektiviseras, företagens avgifter minska och företagens 
tid och resurser sparas.” 

c) Ekonomistyrningsverkets handledning till full kostnadstäckning (ESV 
2014:52) 

Avgifterna som Livsmedelsverket tar ut för kontrollerna av de livsmedelsanläggningar som inte 
omfattas av artikel 79.1 och 2 i förordning (EU) 2017/625 skall ge full kostnadstäckning (jfr 5 § 
avgiftsförordningen 1992:191). I en handledning från Ekonomistyrningsverket (ESV) anges 
några åtgärder och förutsättningar som behövs innan man beräknar avgifterna. Tidsredovis-
ning är en förutsättning för att kunna fördela kostnaderna mellan olika verksamheter. Vidare 
rekommenderar ESV att myndigheten innan den sätter avgifterna ställer sig följande frågor; 

• Är ambitionsnivån och kvalitén på tjänsten den rätta, varken för hög eller för låg uti-
från kundernas behov? 

• Se över metoderna för att leverera tjänsten. Går det att producera tjänsten på ett en-
klare och billigare sätt? 

• Försök att identifiera och kostnadsberäkna varje led i produktionen för att se om der 
går att ytterligare minska kostnaderna. 
 

2. Branschföreningarnas uppfattning i korthet  

Branschföreningarna anser att det remitterade förslaget är svårtolkat. Detta inte 
minst utifrån de styrande dokument om avgifter och en konkurrenskraftig livsme-
delssektor som vi pekar på i ovanstående avsnitt. Därav ligger våra synpunkter på en 
övergripande och principiell nivå.  

Branschföreningarna anser också att kraven i förordning (2007:1244) om konse-
kvensutredning vid regelgivning inte är uppfyllda. 

I enlighet därmed, avstyrker Branschföreningarna att det föreslagna regelverket 
genomförs.  
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3. Övergripande synpunkter och avgiftsutredningens genomförande 

Inledningsvis noteras att Svenska Köttföretagen AB, Kött och Charkföretagen och 
Svensk Fågel var en del av den referensgrupp som omnämns under avsnitt 2.3 i kon-
sekvensutredningen. I avsaknad av en funktionell och ändamålsenlig dialog, där 
Livsmedelsverket valde att inte redogöra de sammantagna kontrollkostnaderna som 
skulle ha legat till grund för avgiftsuttag, valde Svenska Köttföretagen AB, Svensk 
Fågel och Kött- och Charkföretagen dock att lämna referensgruppen.  

Såvitt avser det nu remitterade förslaget ska det klargöras att Branschföreningarna i 
de flesta avseenden har samma målbild som Livsmedelsverket för det nya avgiftssy-
stemet. Precis som Livsmedelsverket anser Branschföreningarna: 

• att det svenska avgiftssystemet ska vara lättförståeligt och förutsebart (jfr avsnitt 
2.3 i konsekvensutredningen),  

• att den av kontrollförordningen föreskrivna öppenheten och insynen ska iakttas 
(se avsnitt 4.2.4 i konsekvensutredningen),  

• att avgifterna i livsmedelskontrollen ska bidra till konkurrenskraftiga villkor för 
den svenska livsmedelssektorn och bidra till att målen i livsmedelsstrategin för-
verkligasatt slakterier inte ska missgynnas beroende på slaktvolym (se exempel-
vis avsnitt 6.4.3. i konsekvensutredningen), och 

Tyvärr brister dock det av Livsmedelsverket remitterade förslaget i förhållande till 
ovanstående punkter. Bristerna utvecklas nedan men innebär i korthet följande:  

• Det föreslagna systemet är svårbegripligt, svåröverblickbart och uppfyller därtill 
inte de krav på öppenhet och insyn som kontrollförordningen föreskriver.  

• Det föreslagna systemet är administrativt komplicerat och medför omfattande 
administrativa kostnader för myndigheten, men även för företagen att kunna i 
och med svårigheter att följa upp kostnaderna. Konsekvenserna av förslagen har 
därmed inte analyserats i tillräckligt hög grad.  

• Det föreslagna systemet ger inte konkurrenskraftiga villkor för den svenska livs-
medelssektorn och motverkar att målen i livsmedelsstrategin förverkligas. 

• Då Livsmedelsverket inte har möjlighet att hänföra flertalet av de kostnader som 
ligger till grund för beräkningen av timtaxan till den offentliga kontrollen, är det 
inte heller möjligt för Livsmedelsverket att faktiskt begränsa kostnadsmassan till 
sådana kostnader som avser arbetsuppgifter som är oupplösligen förbundna 
med genomförandet av offentlig kontroll, i enlighet med kontrollförordningen. 
Därmed saknas inte bara möjligheterna till insyn avseende vilka kostnader som 
avgiften baseras på utan dessutom begränsas möjligheten för enskilda att fak-
tiskt ifrågasätta eller få legaliteten av ett avgiftsbeslut som har fattats i enlighet 
med det föreslagna regelverket prövat. 
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• Det resoneras inte alls kring de avgörandena varigenom både kammarrätt och 
förvaltningsrätt, baserat på avgöranden av EU-domstolen, har underkänt Livs-
medelsverkets tidigare avgiftssystem eller hur det nya avgiftssystemet förhåller 
sig till dessa avgöranden. Därmed saknas också resonemang kring hur Livsme-
delsverket i enlighet med kammarrättens och förvaltningsrättens domar säker-
ställt att endast sådana kostnader som är oupplösligen förbundna med genomfö-
randet av offentlig kontroll ligger till grund för beräkningen av avgifter. Detta 
krävs, inte minst eftersom det föreslagna avgiftssystemet i många avseenden på-
minner om det tidigare systemet.  

• Det kvarstår flera mekanismer i avgiftssystemet som medför att större slakterier 
skulle missgynnas jämfört med mindre slakterier.  

Därutöver konstateras att konsekvensutredningen saknar information om i vilken 
utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för före-
tagen och hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen. 
Detta trots att den föreslagna regleringen får effekter för företags arbetsförutsätt-
ningar, konkurrensförmåga och/eller villkor i övrigt. Därmed uppfylls inte heller 
kraven i förordning (2007:1244) om konsekvensutredning. 
 

4. Konkreta synpunkter 

4.1 Regelverket och timtaxan enligt regelverket uppfyller inte kontrollförordning-
ens krav på öppenhet och insyn 

Inledningsvis noteras att i fall som det förevarande, där den föreslagna regleringen 
får effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller 
villkor i övrigt ska en konsekvensutredning utöver vad som gäller annars, dessutom 
innehålla uppgift om bl.a. antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är 
verksamma i samt storleken på företagen, vilka administrativa och andra kostnader 
den föreslagna regleringen medför för företagen, vilka förändringar i verksamheten 
som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen, i vilken ut-
sträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företa-
gen och hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen. Detta 
saknas helt i den konsekvensutredning som Livsmedelsverket presenterat. Därmed 
är inte kraven i 7 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgiv-
ning uppfyllda. Den bristfälliga konsekvensutredningen gör det också svårt att i alla 
delar förstå vad förslaget innebär och vilka konsekvenser förslaget får för företagen. 

Livsmedelsverket framhåller i konsekvensutredningen att ett av syftena med det nya 
avgiftssystemet är att det ska vara lätt att förstå och använda, vara förutsebart men 
även vara förenligt med de principer och krav som ställs i kontrollförordningen (se 
avsnitt 2.3). Branschföreningarna instämmer i detta och konstaterar också att det får 
anses vara ett grundläggande krav på det nya regelverket att det är förenligt med för-
ordning (EU) 2017/625 (”kontrollförordningen”). Tyvärr uppfyller inte det före-
slagna regelverket dessa syften.  
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En utgångspunkt för det nya regelverket bör vara artikel 85 i kontrollförordningen, 
som föreskriver att medlemsstaterna ska säkerställa stor öppenhet när det gäller av-
giften för offentlig kontroll. Det innebär bland annat att finansiering av offentlig 
kontroll genom avgifter eller pålagor som tas ut av aktörer ska ske med full insyn, så 
att aktörerna kan förstå den metod och de data som använts för att fastställa avgif-
terna eller pålagorna. Detta innefattar att offentliggöra bland annat den metod och 
de uppgifter som använts för att fastställa avgiften, samt fördelningen av kontroll-
myndighetens kostnader enligt de kriterier som anges i artikel 81.  

Ett grundläggande krav för att en betalningsskyldighet ska inträda, och därtill en av 
de grundläggande förutsättningarna för ett fungerande och ändamålsenligt avgifts-
system i dess helhet, är att kontrollförordningens krav på öppenhet och insyn har 
säkerställts. Om en sådan öppenhet inte säkerställs, saknas dessutom förutsätt-
ningar för berörda aktörer att, i enlighet med kontrollförordningen, bedöma vilken 
metod och vilka uppgifter som använts för att fastställa de avgifter som tas ut samt 
möjligheterna att kunna effektivisera sina kostnader. Härigenom begränsas inte bara 
aktörernas möjligheter att effektivt säkerställa att kontrollmyndigheten följer be-
stämmelserna i kontrollförordningen men också att ifrågasätta avgiftsbesluten ge-
nom tillgängliga rättsmedel.  

Det föreslagna regelverket uppfyller inte detta krav. 

Livsmedelsverket redovisar endast på en övergripande nivå vilka kostnadsposter 
som ingår i beräkningen av kostnadsmassan. Detta trots att såväl Kammarrätten i 
Stockholm samt Förvaltningsrätten i Uppsala har underkänt myndighetens kontroll-
avgifter för åren 2017-2019 med hänvisning till att dessa innefattat otillåtna kostna-
der. Även EU domstolen har tydligt uttalat sig i frågan om vilka kostnader som får 
ingå vid beräkningen av avgifterna enligt kontrollförordningen, se exempelvis mål C-
112/15 och de förenade målen C-477/18 och C-478/18.  

Visserligen framgår den totala kostnadsmassan för den offentliga kontrollen som 
ligger till grund för beräkningen av timtaxan (cirka 215 miljoner kronor, se avsnitt 
5.2 i konsekvensutredningen), men det redogörs inte för vad dessa kostnadsposter 
består av och inte heller hur dessa kostnadsposter fördelas. Exempelvis hänvisas i 
den övergripande uppräkningen till kostnadsposten ”m.fl. liknande roller” (fetstil 
tillagd): 

”( … ) Därutöver ska kostnader för chefer inom kontrollen 
ingå i den mån arbetsuppgifterna är hänförliga till kontrol-
len. Detsamma gäller administrativ personal, verksjurister, 
IT-support m.fl. liknande roller.” 

I C-112/15 framhöll EU domstolen att ”avgifter endast kan tas ut för att täcka med-
lemsstaternas faktiska kostnader för att utföra kontroller av företag inom livsme-
delssektorn och att avgifterna inte har till syfte att övervältra kostnaden för den 
inledande utbildningen av denna personal på företagen inom den berörda sektorn” 
och att endast ”löner och övriga kostnader för personer som rent faktiskt deltar i 
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utförandet av offentlig kontroll” avses. Genom EU-domstolens avgörande i de före-
nade målen C-477/18 och C-478/18 förtydligas också att för att kostnader ska kunna 
beaktas vid beräkningen får dessa endast avse sådana kostnader som avser arbets-
uppgifter som i sig är oupplösligen förbundna med genomförandet av offentlig kon-
troll.  

Branschföreningarna anser inte att den redogörelse som återfinns i konsekvensut-
redningen uppfyller kontrollförordningens krav på insyn och öppenhet vilka förut-
sätter att Livsmedelsverket tydliggör att de kostnader som ingår i den totala kost-
nadsmassan är sådana som ska täckas av avgiften. 

Därtill erfar Branschföreningarna, efter genomgång av redovisningsmaterial från 
Livsmedelsverket, intervjuer med tidigare anställda vid Livsmedelsverket och slutli-
gen genom Livsmedelsverkets egna uppgifter, att Livsmedelsverket de facto inte för-
delar flertalet av de övergripande kostnadsslag som återges i avsnitt 4.3 i konse-
kvensutredningen. Livsmedelsverket har därmed inte heller redovisat hur och i vil-
ken utsträckning dessa kostnader avser arbetsuppgifter som är oupplösligen för-
bundna med genomförandet av offentlig kontroll.  

Såvitt Branschföreningarna erfarit är det endast kostnader för officiella veterinärer 
och deras assistenters arbetsuppgifter som redovisas direkt till den offentliga kon-
trollen, genom att dessa fortlöpande redovisar sin tid på respektive anläggning där 
kontrollen utförs. Det finns dock inget system för att fortlöpande redovisa eller 
”tagga” andra arbetsinsatser eller kostnader hänförliga den offentliga kontrollen hos 
Livsmedelsverket. Övriga kostnader, hänförliga till exempelvis ekonomi, IT och an-
nan supportverksamhet, fördelas istället enligt Livsmedelsverkets efterföljande upp-
skattningar. Sådana uppskattningar kan av naturliga skäl inte heller bedömas, kon-
trolleras och vissa fall inte ens förstås av de enskilda avgiftssubjekten. De efterföl-
jande uppskattningarna har i detta fall inte ens redovisats av Livsmedelsverket.  

Då det därmed inte är möjligt för enskilda avgiftssubjekt att förstå de uppgifter och 
kostnader som ligger till grund för beräkningen av avgifterna uppfyller förslaget inte 
artikel 85 i kontrollförordningen. 

Att Livsmedelsverket i avsnitt 17 i konsekvensutredningen anger att man i efterhand 
har för avsikt att lägga ut information på sin webbplats säkerställer inte den öppen-
het som krävs enligt kontrollförordningen. Detsamma gäller det uttalande i avsnitt 
12 som anger att ”utformningen av besluten kommer tydligt att klargöra vad avgif-
terna innefattar”. Denna information borde tydligt ha redovisats i konsekvensutred-
ningen. Livsmedelsverket måste rimligen, när man räknat fram den kostnadsmassa 
som ligger till grund för beräkningen av timtaxan i det föreslagna regelverket, ha vet-
skap om och kunna redogöra för ”vad avgifterna innefattar” på ett sådant sätt att 
kontrollförordningens krav på öppenhet och insyn uppfylls. Utan denna helt grund-
läggande information är det inte möjligt för aktörerna att ge mera konkreta syn-
punkter på förslaget än vad som görs här.  

Redan av denna anledning avstyrker Branschföreningarna det remitterade försla-
get i dess helhet, och anser att förslaget bör genomgå förnyad handläggning vid 
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myndigheten där en sådan öppenhet och insyn kan tillförsäkras genom att Livsme-
delsverket i enlighet med regelverkets krav redovisar hur den totala kostnadsmassan 
beräknats och hur den i regelverket föreskrivna timtaxan därefter bestämts.  

4.2 Kostnadsmassan som ligger till grund för timtaxan i föreskrifterna innefattar 
otillåtna kostnader och står i strid med kontrollförordningen 

Enligt artikel 79 i kontrollförordningen har medlemsstaterna en skyldighet att ta ut 
en avgift för den offentliga kontrollen av bland annat slakterianläggningar. Avgif-
terna ska utformas antingen med de belopp som framgår av bilaga IV till kontrollför-
ordningen, eller baserat på kontrollmyndighetens kostnad för den offentliga kontrol-
len. Kostnaden kan beräknas antingen utifrån de faktiska kostnader som den en-
skilda anläggningen har föranlett kontrollmyndigheten, eller schabloniserat baserat 
på kontrollmyndighetens sammantagna kostnader för den offentliga kontrollen, eller 
som en kombination av dessa alternativ. Kostnaderna ska enligt artikel 81, om de 
inte fastställs i enlighet med de belopp som framgår av bilaga IV, fastställas på 
grundval av vissa i artikeln angivna kostnader, till den del de härrör från den offent-
liga kontrollen. Avgifterna får inte överstiga de behöriga myndigheternas kostnader 
för de offentliga kontrollerna, se artikel 82.3.  

Redan inledningsvis ska det tydliggöras att med ”kostnader som härrör från kon-
trollen” avses endast kostnader som är oupplösligt förbundna med genomförandet 
av de offentliga kontrollerna, se p. 66-67 i EU-domstolens dom i de förenade målen 
C-477/18 och C-478/18. 

Den årliga kontrollavgiften för slakteri- och vilthanteringsanläggningar kommer en-
ligt det remitterade förslaget fastställas genom att antalet kontrolltimmar vid an-
läggningen multipliceras med den av Livsmedelsverket i regelverket fastställda tim-
taxan. Mot bakgrund av det nära sambandet mellan timtaxan och det enskilda av-
giftsbeslutet, får det anses stå klart att de kostnader som ligger till grund för beräk-
ningen av timtaxan också ligger till grund för det enskilda avgiftsbeslutet.  

Som redan nämnts ovan redogörs endast i övergripande ordalag för vilka kostnads-
poster som ligger till grund för den föreslagna timtaxan, se avsnitt 4.3 av konsekven-
sanalysen. Då kontrollförordningens krav på transparens och öppenhet inte är upp-
fyllt, är det inte möjligt att avgöra om de listade kostnadsposter som uppges ligga till 
grund för beräkningen av timtaxan faktiskt avser kostnader för arbetsuppgifter som 
är oupplösligen förbundna med genomförandet av offentlig kontroll.  

Därtill noteras, även det redogjort för ovan, att Livsmedelsverkets redovisning var-
ken idag eller enligt det föreslagna regelverket, möjliggör för Livsmedelsverket att 
beakta enbart kostnader för arbetsuppgifter som är oupplösligen förbundna med ge-
nomförandet av offentlig kontroll, utöver kostnaderna för officiella veterinärer eller 
officiella assistenter, vid beräkningen av kontrollavgifterna. 

Även av denna anledning så avstyrker Branschföreningarna det remitterade försla-
get i dess helhet, och anser att förslaget bör genomgå förnyad handläggning vid 
myndigheten. 
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4.3 Taxor och debitering 

Av artikel 82.3 i kontrollförordningen att när avgifter eller pålagor beräknas i enlig-
het med en schablon ska de avgifter eller pålagor som de behöriga myndigheterna 
tar ut inte överstiga de totala kostnaderna för offentlig kontroll under den period 
som avses i den punkten. 

Det remitterade förslaget innebär att lägsta debiterbara tid alltid ska vara 30 minu-
ter, dvs. avgift kommer att tas ut för varje påbörjad halvtimme. Varför lägsta debiter-
bara tid ska vara just en halvtimme framgår inte av underlaget.  

En liknande reglering som den nu föreslagna prövades i de förenade målen C-477/18 
och C478/18. Där konstaterade EU-domstolen bl.a. att de ska ”finnas en möjlighet 
för slakterierna – med beaktande av proportionalitetsprincipen och utan att det 
påverkar iakttagandet av kravet på en effektiv kontroll – att i tillräckligt god tid 
informera den behöriga myndigheten om att de önskar förkorta tiden för kontrol-
len jämfört med vad som ursprungligen begärts” och därmed förkorta tiden för of-
fentlig kontroll.  

Branschföreningarna anser att även dessa frågor borde ha hanterats och analyserats 
i högre grad i konsekvensutredningen. Detta särskilt då Livsmedelsverket föreslår ett 
avgiftssystem som, till skillnad från det av EU-domstolen avgjorda målen, inte base-
ras på 15-minutersperioder utan att avgift ska tas ut för varje påbörjad halvtimme. 

4.4 Stöd till slakterier och vilthanteringsanläggningar 

Branschföreningarna är fullt införstådda med att stödet inte regleras i avgiftsföre-
skrifterna, då stödet är beroende av det nedsättningsanslag som Livsmedelsverket 
erhåller från regeringen på årlig basis. Livsmedelsverket har dock, trots detta, be-
handlat systemet för stöd i konsekvensanalysen. Förslaget har utgått från att ned-
sättningsanslaget och villkoren i regleringsbrevet kvarstår oförändrade framöver. 
Mot denna bakgrund önskar Branschföreningarna lämna följande, övergripande, 
synpunkter. 

Inledningsvis noteras att anslaget används till diverse andra utgifter än att just sätta 
ner avgifterna för slakteriföretagen. Branschföreningarna motsätter sig detta. De 
17,5 miljoner kronor som föreslås användas till bl.a. salmonellaprovtagning bör en-
ligt Branschföreningarna finansieras på annat vis.  

Livsmedelsverket anger att från den totala kostnadsmassan för kontrollen ska 
15 miljoner kronor användas för att ”för att täcka kostnader i anslutning till offentlig 
kontroll”, se avsnitt 6.4.4.  De kostnader som ”täcks” tolkar Branschföreningarna 
som sådana som enligt kontrollförordningen inte får finansieras med avgifter, jfr av-
snitt 5.2. Livsmedelsverket har dock inte, i linje med vad som redan anförts, specifi-
cerat dessa kostnader på ett sätt som möjliggör för berörda aktörer att granska un-
derlaget. 

Branschföreningarna anser att Livsmedelsverket saknar stöd för att på detta sätt an-
vända nedsättningsanslaget för att täcka otillåtna kostnader. Kostnader som inte får 
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finansieras med avgifter, kan per definition inte vara kostnader som är hänförliga till 
kontrollen då de saknar den nödvändiga kopplingen. Redan av den anledningen kan 
dessa kostnader inte ingå i den kostnadsmassa som ligger till grund för beräkningen 
av timtaxan. I praktiken leder detta system till att företagen i slutändan, om än indi-
rekt, belastas med de kostnaderna som kammarrätten konstaterat att Livsmedels-
verket, i strid med kontrollförordningen lagt till grund för beräkningen av avgif-
terna, när medel för att täcka dessa kostnader istället tas från det av regeringen spe-
cifikt riktade nedsättningsanslaget. 

Därutöver kan, av regeringen anvisade medel som uttryckligen ska användas till stöd 
för lantbruket genom att täcka kostnader i anslutning till den offentliga kontrollen, 
inte rimligen användas för att täcka kostnader hänförliga till Livsmedelsverket som 
myndighet som saknar sådan koppling. En sådan tillämpning medför att stödet inte 
kommer lantbruket till godo. 

4.5 Det föreslagna regelverket omfördelar kostnader mellan stora och små an-
läggningar 

I konsekvensutredning anger Livsmedelsverket att det är viktigt att kostnaderna för 
kontrollen bärs av de företag som faktiskt ger upphov till kostnaderna i fråga, se av-
snitt 5.4. Livsmedelsverket anger även att det är viktigt att avgiftssystemet inte med-
för att vissa anläggningar missgynnas på grund av dess slaktvolym, se avsnitt 6.4.3. 

Såsom kontrollen är utformad enligt dagens system, missgynnas dock stora slakte-
rier, då den faktiska kostnaden för mindre anläggningar inte fullt ut motsvarar den 
faktiska resursåtgången. Det medför i sin tur att större slakteri- och vilthanterings-
anläggningar i praktiken subventionerar mindre anläggningars verksamheter.  

Frågan om särskild hänsyn till små företag och påverkan på konkurrensförhållan-
dena ska hanteras i avsnitt 20 i konsekvensanalysen. Det enda som anges under av-
snittet är att en timtaxa kommer att användas som grund för beräkningen av avgif-
terna. Någon vidare analys återfinns dock inte och därmed kan inte kraven i förord-
ning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning anses uppfyllda i denna 
del. 

Flertalet av de övervältringseffekter som finns i dagens system, kvarstår även i det 
nya avgiftssystemet. Detta exempelvis genom att kostnader som i sig är att hänföra 
till mindre anläggningar, såsom men inte begränsat till kostnader för inställda kon-
troller, kostnader för ett mer omfattande bemanningsbehov, specialiseringskostna-
der och optimeringskostnader, fortfarande till stor del kommer att finansieras av de 
större anläggningarna. Branschföreningarna anser att avgiftssystemet även i denna 
del är otillfredsställande. 

Till undvikande av tvivel, måste återigen påpekas att Branschföreningarna mot bak-
grund av den bristande insyn och öppenhet som det föreslagna regelverket innebär, 
inte har möjlighet att fullt ut uttala sig huruvida de kostnadsposter som ligger till 
grund för avgifterna är sådana som även missgynnar vissa slakterier baserat på dess 
slaktvolym.  
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Branschföreningarna noterar att även mindre slakterier är missnöjda med utfallet av 
föreslagna avgifter. 

4.6 Livsmedelsverket bör tillämpa fasta avgifter enligt kontrollförordningen 

Livsmedelsverket anger att det inte är aktuellt eller ens möjligt att använda sig av de 
s.k. fasta avgifter enligt kontrollförordningen, se avsnitt 2.3 i konsekvensutred-
ningen.  

Branschföreningarna anser att Livsmedelsverket har kommit fel i sin bedömning. 
Branschföreningarnas uppfattning bekräftas även genom det kompletterande un-
derlag som regeringen efterfrågade från Livsmedelsverket i samband med att myn-
digheten gav in budgetunderlag för åren 2022 - 2024 till regeringen. Regeringen ef-
terfrågade då, utöver ett förslag som hanterar möjligheten att sänka Livsmedelsver-
kets kontrollavgifter, en analys rörande möjligheten att kombinera fasta avgifter för 
köttkontrollen med ekonomiska incitamentet som kan bidra till förutsättningar för 
effektivisering av köttkontrollen hos alla företag.  

Livsmedelsverkets uppfattning bygger på skrivningar i regeringsuppdraget som 
anger att avgiftssystemet ska innehålla en möjlighet att under vissa omständigheter 
kunna få en minskad avgift. Regeringens uttalande om önskemål om hur avgiftssy-
stemet kan utformas är inte bindande. Det är därmed fullt möjligt för Livsmedels-
verket att genom föreskrifterna besluta om ett avgiftssystem vari myndigheten till-
lämpar fasta avgifter enligt kontrollförordningen. Myndigheten bör i varje fall un-
dersöka hur en sådan tillämpning skulle kunna se ut och vilka konsekvenser den 
skulle få. Detta mot bakgrund av att en sådan med hög sannolikhet skulle stärka 
konkurrenskraften i branschen i enlighet livsmedelsstrategin.  

Mot denna bakgrund, och med hänvisning till vad som redogjorts för i föregående 
avsnitt, står det klart att det avgiftssystem som föreslås innehåller ett flertal brister i 
förhållande till kontrollförordningen. Livsmedelsverket har inte uppfyllt de grund-
läggande kraven på transparens och det går inte att se hur avgifterna har beräknats. 
Konsekvensutredningen uppfyller inte heller kraven i förordning (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning då alternativa regleringar (såsom fasta avgif-
ter) inte redovisats fullt ut, samt att förslagens konsekvenser för branschen inte ut-
retts eller i vart fall inte redovisats i tillräcklig grad och har t o m varit direkt felakt-
iga.  

Enligt Branschföreningarna är den enda rimliga lösningen på de ovan beskrivna pro-
blemen att tillämpa fasta avgifter per slaktat djur. Genom att tillämpa sådana fasta 
avgifter minskar myndighetens och företagens administrativa bördor; exempelvis 
behöver inte Livsmedelsverket hänföra myndighetens kostnader till sådana arbets-
uppgifter som i sig är oupplösligen förbundna med genomförandet av offentlig kon-
troll, vilket är en förutsättning för att Livsmedelsverket ska kunna lägga kostnaden 
till grund för kontrollavgifterna. Ett sådant avgiftssystem är därtill det system som i 
högsta grad tillgodoser regeringsdirektiven om tydlighet och ökad förutsägbarhet, 
och även medför att svenska anläggningarnas internationella konkurrenskraft ökar. 
Ett avgiftssystem baserat på fasta avgifter medför slutligen att det inte förekommer 
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några övervältringseffekter i avgiftssystemet, vilket i sig motverkar en snedvridning 
av konkurrensen.  

Sammantaget är Branschföreningarna av uppfattningen att Livsmedelsverket inte i 
tillräckligt hög grad utvärderat alternativet att använda sig av fasta avgifter per slak-
tat djur, i enlighet med vad som föreskrivs därom i kontrollförordningen. Ett sådant 
avgiftssystem har endast kategoriskt, och utan någon vidare motivering, avfärdats, 
och som dessutom baseras på både en felaktig utgångspunkt och felaktig grund.  

4.7 Avgifterna och frågan om effektivitet och kvalitet i kontrollen 

På livsmedelsområdet har frågan om hur avgifterna påverkar enskildas uppfattning 
om avgiftssystemet och kontrollen som sådan särskilt studerats. Som en följd av det 
har bestämmelserna om debitering ändrats och denna ska nu göras i efterhand och 
med ett belopp som motsvarar den tid som myndigheten lagt ner. Detta för att öka 
förtroendet för avgiftssystemet och för kontrollen som helhet.  För att minimera be-
hovet av att ta ut avgifter behöver även effektiviteten i kontrollverksamheten ses 
över. Det är särskilt viktigt att arbeta med effektivisering på kontrollområden inom 
vilka myndigheter strävar efter så kallad full kostnadstäckning eftersom detta annars 
enbart visat sig kostnadsdrivande för de företag som är föremål för kontrollen. Alla 
kostnadsökningar kan annars täckas av högre avgifter istället för att man kontinuer-
ligt följer upp metoder och rutiner för kontrollen och effektiviserar dessa.  

Även när brister förekommer i den verksamhet som kontrollavgifterna ska täcka, 
kan avgifternas rimlighet ifrågasättas, liksom hela kontrollens legitimitet. I bilaga 1 
redovisas några av de brister som Branschföreningarna observerat vid kontroller i 
samband med slakt av framför allt nöt, gris och får. Mot bakgrund av den ovan 
nämnda, för företagen mycket tydliga, kopplingen mellan avgifterna och kontrollens 
kvalitet lyfts dessa exempel in i remissvaret genom bilaga 1. 

4.8 Avgifter för styckningsanläggningar 

För dessa anläggningar ska det tas ut obligatoriska avgifter enligt artikel 79 i förord-
ning (EU) 2017/625. För dessa avgifter gäller de begränsningar som finns i artikel 81 
om vilka kostnader som får ingå i avgifterna. Livsmedelsverket föreslår en timtaxa 
på 1 860 kronor per timme. I konsekvensanalysen framgår inte alls hur Livsmedels-
verket med utgångspunkt i begränsningarna i artikel 81 har landat i denna timtaxa. 
Det framgår heller inte hur den föreslagna timtaxan påverkar företagens konkur-
renskraft. Den föreslagna timtaxan innebär för denna företagskategori en kraftig 
kostnadsökning, över 50 procent på tre år.  

Det går heller inte att utläsa skälen till att timtaxan för denna anläggningstyp ska 
vara 1 860 kr per timme, baserat på artikel 81, när timtaxan, baserat på samma arti-
kel för exempelvis större tamboskapsslakterier, ska vara 980 eller 810 kr per timme. 
Många styckningsanläggningar ligger i direkt anslutning till större tamboskapsslak-
terier och kontrollen utförs av samma personal. Tidigare har integrerade anlägg-
ningar haft en reducerad avgift. Med det Livsmedelsverket nu föreslår ökar avgiften 
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per timme för dessa anläggningar från i vissa fall 750 kr per timme till 1 860 kr per 
timme, vilket innebär en fullständigt orimlig kostnadsutveckling på närmre 150 %. 

Detta gör att systemet för avgifter blir svårt att förstå, brister i legitimitet och upp-
fattas som orättvist. 

4.9 Övriga livsmedelsanläggningar 

För dessa anläggningar ska avgift tas ut enligt artikel 80 i förordning (EU) 2017/625, 
nämligen enligt nationella regler. Det innebär enligt principen om full kostnadstäck-
ning enligt avgiftsförordningen. Livsmedelsverket föreslår en timtaxa på 1 890 kr 
per timme. Vi ser ingen redovisning i konsekvensanalysen där svaren på ESV:s re-
kommenderade och rimliga frågor ges eller redovisas. Vilket gör att vi anser att kon-
sekvensanalysen även i detta avseende är otillräcklig och undermålig. 

Det finns i konsekvensanalysen heller ingen analys om vilken påverkan de föreslagna 
avgifterna kommer ha på företagen och deras konkurrenskraft såsom nämns ovan. I 
de exempel som redovisas i bilaga 1 finns heller ingen ansats till att ex. jämföra med 
föregående år för att kunna ge en bild av hur de föreslagna avgifterna påverkar ex-
empelföretagen. 

I konsekvensutredningen skriver Livsmedelsverket att ”…timtaxorna beräknats uti-
från det uppskattade antalet debiterbara timmarna.” Detta innebär att underlaget 
inte är baserat på någon tidsredovisning som ger god kvalitet till beräkningarna. En 
annan viktig förutsättning för en effektiv kontroll och uppföljning är standardiserade 
arbetsrutiner i kontrollen. Rutiner som specificerar ”vad”, ”hur” och ”hur länge”. 
Dessvärre saknas sådana i princip genomgående i den svenska livsmedelskontrollen 
såväl på slakterier, styckningsanläggningar som övriga anläggningar. Vidare skriver 
Livsmedelsverket i konsekvensutredningen att de skall ta fram beslutsmallar som 
tydligt anger vad avgifterna innefattar och med vilket stöd de tas ut. För att kunna ta 
fram förslag till avgifterna borde dessa mallar redan finnas framtagna så därför ifrå-
gasätter vi varför dessa mallar inte redan finns och att föreslagna avgiftsnivåer trans-
parent redovisar de kostnader som de baseras på. 

Livsmedelsverkets förslag till timtaxa för dessa anläggningar innebär en ökning från 
1 225 kr per timme 2019 till, med förslaget, en avgift per timme på 1 890 kr. Det in-
nebär en kostnadsökning på 54 procent på tre år! En tidsperiod under vilken livsme-
delsstrategins ambitioner är tänkta att öka konkurrenskraften hos svenska livsme-
delsföretag och ”ändamålsenliga” avgifter ska tas ut. 

Mycket talar för att denna orimliga kostnadsökning är ett resultat av det faktum att 
Livsmedelsverket helt förbiser de krav som ESV ställer på verksamheter som hante-
rar avgifter baserat på full kostnadstäckning. Utan fokus på sin egen effektivitet ris-
kerar Livsmedelsverket alltid att förpassa kostnadsökningar vidare till företagen. Tar 
man som myndighet ut avgifter bör man ha en effektivitetsökning i nivå med det öv-
riga samhället. Den utveckling som skett av avgiften för övriga anläggningar de sen-
aste åren bekräftar att så inte är fallet.  Om denna utveckling verkligen är ett resultat 
av principen om full kostnadstäckning enligt den nationella avgiftsförordningen bör 
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denna princip och förordning tydligt ifrågasättas utifrån regeringens och riksdagens 
ambitioner uttryckta genom den svenska livsmedelsstrategin. En sådan avgiftsut-
vecklingen är inte förenlig med en ökad svensk livsmedelsproduktion eller en ökad 
konkurrenskraft hos svenska livsmedelsföretag.  

Det kan också konstateras att Livsmedelsverkets ambition att enbart justera avgif-
terna vart tredje år, dels indikerar hur administrativt komplicerat det avgiftssystem 
man föreslår är, dels implicit medger att inga effektiviseringar kommer att ske lö-
pande. Myndigheten noterar att enbart vid ”större förändringar” kommer avgifter 
justeras snabbare än så. Erfarenhetsmässigt innebär det i princip bara justeringar 
uppåt. 

4.10 Exportkontroll 

Branschföreningarna noterar att Livsmedelsverket kommer att göra en översyn och 
återkomma kring exportkontrollen under våren 2021. För exportkontrollen gäller 
naturligtvis samma utgångspunkter som för andra avgifter – ändamålsenliga avgif-
ter med hänsyn tagen till den svenska livsmedelsstrategin, hög effektivitet i kontrol-
len med minskande avgifter för företagen, enkelt, transparent, rättvist och förutsäg-
bart. Vi vill särskilt i detta sammanhang uppmana Livsmedelsverket att se över av-
giften för utfärdande av exportintyg, för vilka det framstår som helt orimligt att ha 
olika avgifter för olika länder. Det ökar den administrativa bördan och bidrar till att 
avgifterna upplevs som orättvisa men också obegripliga.  

En ökad svensk livsmedelsexport ska inte motverkas genom en orimligt hög kost-
nadsökning för exportkontroll eller beroende på vilket land det avses. Avgifterna för 
exportkontrollen har de senaste åren följt den orimliga kostnadsutvecklingen för 
kontroll av övriga livsmedelsanläggningar. 

4.11 Avgift för prövning av skyddande beteckning 

Livsmedelsverket föreslår att införa en avgift för prövning av skyddad beteck-
ning uppdelad på en grundavgift och en timavgift. För en ansökan om skyddad 
beteckning kommer i normalfallet avgiften landa på ca 45 000 kr per ansökan. 
Trots att det finns en tydlig ambition från statens sida att öka antalet svenska 
skyddade beteckningar riskerar Livsmedelsverkets föreslagna avgift att leda till att 
företag avstår från att ansöka om att registrera en skyddad beteckning, att företagen 
inte säkert vet vad det kommer kosta och leda till ökad administration för både före-
tagen och Livsmedelsverket. 

Branschföreningarna anser att om en avgift för registrering av skyddad beteckning 
inte i sin helhet går att undvika, bör den vara en fast avgift på en mycket låg symbo-
lisk nivå. 

5. Sammanfattande avslutning 

Sammantaget avstyrker Branschföreningarna från att införa de föreslagna före-
skrifterna, och förordar att det remitterade förslaget dras tillbaka, och att Livsme-
delsverket tar fram ett nytt förslag på avgiftssystem för samtliga anläggningstyper. 
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Såsom framgår ovan strider det föreslagna regelverket mot kontrollförordningen i 
flera avseenden, och motverkar dessutom flera av de mål som Livsmedelsverket har 
angett som grund för det nya avgiftssystemet. På ett flertal punkter strider dessutom 
förslaget mot både rekommendationer om nödvändiga reflektioner kring myndig-
hetens egen effektivitet, mot livsmedelsstrategins ambitioner och direkt mot rege-
ringens instruktioner till Livsmedelsverket i myndighetens regleringsbrev för 2021.  
Med hänsyn därtill, och även bristen på utredning av andra alternativ, framstår kon-
sekvensutredningen som dåligt underbyggd och uppfyller inte kraven i förordning 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Enligt Branschföreningarna 
är den rimligaste lösningen på de problem som beskrivits ovan att för slakterierna 
tillämpa fasta avgifter per slaktat djur, i enlighet med vad som föreskrivs därom i 
kontrollförordningen. För övriga anläggningar måste avgifterna tas ut på en nivå 
som stödjer målen i livsmedelsstrategin om konkurrenskraftiga villkor för den 
svenska livsmedelssektorn och bidra till en ökad svensk livsmedelsproduktion.  

 

Datum som ovan 

Hans Agne   Maria Donis 

VD Svenska Köttföretagen  VD Svensk Fågel 
  

 

Magnus Därth   Christina Furustam, 

VD Kött och Charkföretagen  Enhetschef LRF 
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Bilaga 1 

 

Kopplingen mellan avgifter och en kontroll av god kvalitet 

När brister förekommer i myndighetskontrollen som kontrollavgifterna ska täcka, kan avgifter-
nas rimlighet ifrågasättas, liksom kontrollens legitimitet. Nedan följer några av de brister som 
näringen observerat vid kontroller i samband med slakt av nöt, gris och får och som på grund 
av kopplingen mellan avgifter och kontrollens kvalitet lyfts in i näringens remissvar genom att 
biläggas. 

De avgifter som myndigheterna tar ut av slakteriföretagen ska bland annat täcka myndighetens 
kontroll genom besiktning före och efter slakt, för att säkra att primärproduktionen lever upp 
till lagstiftningen. Primärproduktionen betalar indirekt för detta genom de avgifter som slakte-
rierna tar ut från djurägarna. Det är då rimligt att anta att myndighetskontrollen ska leva upp 
till lagstiftningens mål om att vara verkningsfull genom att kvalitetssäkrade beslut och inspekt-
ionsfynd skyndsamt når djurägaren om påvisat problem uppstått där. Inspektionsresultaten 
och besluten ska innehålla de fakta som är nödvändiga för att möjliggöra relevanta åtgärder i 
syfte att kunna förebygga problem i framtiden. På så sätt kommer myndighetskontrollen till 
nytta och underlättar för företagen i primärproduktionen som befinner sig i början av livsme-
delskedjan. Det är tydligt i både EU-lagstiftningen och livsmedelsstrategin att hela livsmedels-
kedjan ska inkluderas. Det är också viktigt att kontrollen är förutsägbar och att den kontrolle-
rade aktörens rättssäkerhet är garanterad.  

Under senare år har myndighetskontrollen förändrats utan att regelverket har ändrats, tex. har 
Livsmedelsverkets dialog med besättningsveterinärer och primärproduktion upphört. Fokus i 
kontrollen har flyttats från djurhälsa till djurskydd, vilket innebär att kontrollens syfte inte 
längre uppfylls som förväntat. Om inspektionsresultaten inte meddelas/meddelas sent, dialo-
gen upphör, djurhälsan inte inkluderas i uppdraget och rättssäkerheten inte garanteras, kom-
mer myndighetskontrollen istället för att innebära en möjlighet till förenkling/förbättring, hu-
vudsakligen bli en betungande belastning för djurägaren.  

1. Livsmedelsverket avser att inte följa EU-förordningen avseende kontroll av djurhälsa: 
Det framgår i Livsmedelsverkets juridiska utredning (inom ramen för projektet för 
modernisering av köttkontrollen) att myndigheten endast anser sig ha i uppdrag att 
kontrollera de reglerade sjukdomarna (epizootier, anmälningspliktiga och zoonoser). 
Detta får negativa konsekvenser för djuren, djurägarna och samhället, eftersom det in-
nebär att många viktiga och allvarliga sjukdomar inte längre anses ligga inom myndig-
hetens uppdrag att registrera och meddela. Det innebär dessutom att Livsmedelsverket 
inte kommer följa aktuell EU-förordning (2019/627, artikel 39.2), där det tydligt fram-
går att alla tillstånd och sjukdomar av betydelse för djurens hälsa inkluderas i myndig-
hetens uppdrag. Denna tolkning har också bekräftats av personal vid EU-kommiss-
ionen.  
 

2. Livsmedelsverket avser att inte följa EU-förordningen avseende meddelande av in-
spektionsresultat: I ovan nämnd förordning framgår att primärproduktionen och be-
sättningsveterinären ska meddelas fynd och beslut, om alla tillstånd och sjukdomar 
som har betydelse för djurens hälsa. Myndigheten uppfyller inte detta uppdrag. 



16 
 

3. Förenkling av beslut: Under år 2020 genomförde Livsmedelsverket en förenkling av 
beslut vid kassation av kött. Syftet sades vara att effektivisera och kalibrera. De nya be-
slutens utformning med färdiga texter riskerar dock leda till att orsaken till problemet 
inte framgår av beslutet. Därmed minskas möjligheten till en verkningsfull kontroll för 
primärproduktionen. Man får helt enkelt inte reda på i beslutet vad det är som konsta-
terats vid kontrollen, bara att något har konstaterats. Vad vi vet har ingen utvärdering 
skett av användningen av de nya standardiserade besluten. Vi har kontrollerat en 
mindre mängd beslut och ser att kvaliteten varierar stort. Bedömningen är dock att 
förenklade beslut är negativt för den aktör (djurägarna) som skulle behöva vidta åtgär-
der. Det omöjliggör också för överprövande instanser att avgöra om bedömningar och 
beslut är korrekta.  
 

4. Upphörd dialog med djurägare vid oförväntade kassationer: Livsmedelsverket har 
meddelat att man inte längre kommer att kontakta djurägare vid oförväntade kassat-
ioner som antas få betungande konsekvenser. Dialog med djurägaren var tidigare både 
en instruktion och en rutin inom verket. Förfarandet upphörde som ett led i myndig-
hetens effektiviseringsarbete. Detta innebär att djurägaren kan få denna information 
långt i efterhand och därmed kanske hunnit skicka fler djur till slakt med samma pro-
blem. Dessutom försvinner alla möjligheter till en utökad besiktning för att få mer in-
formation om problemet och därmed möjliggöra förebyggande arbete. 
 

5. Slakteriet är kontrollobjekt istället för djurägaren när djuren besiktigas: Under år 
2012/2013 förändrade Livsmedelsverket sin inställning till vem som är deras kontroll-
objekt. Tidigare var djurägaren kontrollobjekt då påvisade avvikelser hos djuren kunde 
antas ha uppkommit hos djurägaren. Denna förändring genomfördes helt utan att in-
formera branschen. Konsekvenserna för djurägaren har blivit att de inte längre är mot-
tagare av beslut om kassation av kött eller beslut om avvisande av djur från slakt. Där-
med har djurägarna förlorat rätten till att få beslut omprövade hos myndigheten eller 
överklagade vid förvaltningsdomstol. I praktiken innebär det att djurägarens alla djur 
skulle kunna kasseras felaktigt utan att djurägaren har några som helst rättigheter. 
 

6. Myndigheten säkerställer inte att djurägarna vid behov får rätt till ett andra expertut-
låtande: Enligt artikel 35 i kontrollförordningen, 2017/625 framgår det att myndig-
heten ska säkerställa att den kontrollerade aktören har rätt till ett andra expertutlå-
tande, på egen bekostnad. Såvitt känt har detta aldrig hänt. Sannolikt är den föränd-
rade synen på vem som är kontrollobjekt en av flera anledningar till varför Livsmedels-
verket inte följer artikeln i kontrollförordningen.  
 

7. Ökat/nytt fokus på djurskyddsbedömningar har skapat rädsla och osäkerhet: Sedan 
2013/2014 har fokus under besiktningen gått från att prioritera djurhälsa till att istäl-
let prioritera djurskydd. Denna kontroll medför att många djurägare känner stor 
rädsla och osäkerhet kring vad som gäller då deras djur skickas till slakt. Stor oro finns 
för att en åtalsanmälan skickas direkt från SLV eller att information om djurskydds-
brist går till länsstyrelsen och där genererar kontrollbesök, förelägganden eller åtalsan-
mälningar. Branschen ser att även länsstyrelsernas handläggning av inkommen in-
formation om djurskyddsbrist ofta inte är verkningsfull, då meddelanden från SLV inte 
hanteras skyndsamt eller försvinner i den stora mängden ärenden på länsstyrelsens 
bord. Då uppfylls inte heller myndighetskontrollens syfte att bidra till förändring, utan 
blir huvudsakligen en belastning för livsmedelsföretagaren. Vi vill dock vara tydliga 
med att djurskyddskontrollen är viktig, men den måste vara kvalitetssäkrad, dvs verk-
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ningsfull, korrekt, rimlig, förutsägbar, likriktad och rättssäker samt innebära proport-
ionerliga konsekvenser för den kontrollerade aktören. Den djurskyddskontroll som ge-
nomförs på slakterierna av SLV bedöms vara mycket tidskrävande och SLV menar att 
kontrollen utförs som en ”förlängd arm” åt länsstyrelsen. Om åtalsanmälningar som 
görs av SLV direkt till åklagaren eller av länsstyrelsen enbart på uppgifter från SLV 
bygger på orimliga eller felaktiga bedömningar så belastar sannolikt dessa Sveriges 
rättsväsende väsentligt. Så länge kontrollen inte anses vara kvalitetssäkrad, gör nä-
ringen bedömningen att denna kontroll och dess kostnad inte kan belasta livsmedels-
företagarna i den omfattning som den sannolikt gör i denna stund. 


