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Remissvar angående förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS
2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering
Näringslivets Regelnämnd NNR har beretts tillfälle att avge yttrande över ovan nämnd remiss
och anför följande;
Bakgrund
Livsmedelsverket ansvarar för kontroll av ägg, kött och mjölk enligt särskilda
provtagningsprogram för att säkerställa livsmedelssäkerheten och redligheten för
konsumenter. Kontrollerna finansieras genom avgifter och avser främst restsubstanser,
salmonella och kontaminanter. Livsmedelsverket föreslår nu att avgiftsnivåerna höjs för att
motsvara verkets faktiska kostnader.
Problembeskrivning
NNR noterar att huvudskälet till den föreslagna förändringen anges vara att
Livsmedelsverkets kontrollverksamhet i denna del är underfinansierad. För att denna
uppfattning hos Livsmedelsverket ska vara möjlig att förhålla sig till för näringslivet och för
beslutsfattare är det helt nödvändigt med en redovisning av verkets resursåtgång för
kontrollen, på en mer detaljerad nivå. Av underlagen framgår väldigt många olika siffror för
totala kostnader för olika kontrollområden såsom administration, provtagning och analys.
Siffrorna säger dock ingenting om effektiviteten. Siffror som brutits ner på nivån regionala
kontrollenheter inom Livsmedelsverket skulle kunna ge underlag för en uppfattning om
skillnader i effektivitet. Beslutsfattare behöver erhålla underlag som gör det möjligt att ta
ställning till om det kan finnas alternativa lösningar till problemet med underfinansiering.
NNR efterlyser också en redovisning av vilka åtgärder för en ökad effektivisering av
kontrollverksamheten som vidtagits och aves vidtas framöver.
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Konsekvenser
Livsmedelsverket skriver att förslagets genomförande inte kommer att påverka
konkurrensförhållandena för företag. NNR menar att en procentuell höjning av avgiftsnivån
som går långt utöver ökningen i konsumentprisindex självklart riskerar att påverka
konkurrensförhållandena mellan företag, både inom landet och inom Europa. Stora företag
har generellt sett lättare att hantera signifikanta svårförutsebara kostnadsökningar, jämfört
med små företag. På europeisk nivå spelar skillnader i kontrollernas effektivitet och
avgiftsnivåerna självklart roll för konkurrenskraften.
En annan faktor som påverkar konkurrensförhållandena mellan företag är hur
förutsättningarna för att rulla kostnader vidare ser ut. NNR kan inte av
konsekvensutredningen utläsa om avgifterna i första hand kommer att påverka inköpspriserna
mot lantbrukarna eller försäljningspriserna mot dagligvaruhandeln. Denna omständighet kan
definitivt påverka konkurrensförhållandena mellan företag.
Slutsats
NNR finner att underlaget på inget sätt visat att förslaget är kostnadseffektivt och att
avgiftshöjningarna är motiverade. Konsekvensutredningen saknar viktiga avgörande delar.
Mot denna bakgrund avstyrker NNR förslaget som presenteras i promemorian.
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