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REMISSVAR 

 

Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 

livsmedelshygien  

 

Näringslivets Regelnämnd NNR har tagit del av det aktuella förslaget och önskar lämna 

följande synpunkter. 

 

Det anges i remissen bl a att ”För att möjliggöra fortsatt användning av traditionella metoder i 

alla led i produktions-, bearbetnings- eller distributionskedjan för livsmedel eller för att 

tillgodose behoven för livsmedelsföretag som är belägna i områden med särskilda geografiska 

begränsningar får medlemsstaterna enligt artikel 10.3 i förordning (EG) nr 853/2004 införa 

nationella bestämmelser som anpassar kraven i bilaga III i förordningen, förutsatt att syftet 

med förordningen inte äventyras.”  

 

Livsmedelsverkets förslag innebär att Sverige nu väljer att nyttja denna möjlighet.  

 

NNR har i en rapport från november 20191 bl a konstaterat att stärkt konkurrenskraft kan 

åstadkommas genom ett effektivare svenskt genomförande och tillämpning av EU-

lagstiftning. I rapporten lämnas förslag på ett antal åtgärder för att undvika de negativa 

effekter som överimplementering och ineffektiv tillämpning innebär för svenska företag. En 

av dessa handlar om att införa en princip om att EU-direktiv ska genomföras i svensk 

lagstiftning på ett sätt som inte försämrar företagens konkurrenskraft. NNR anser att även 

tolkning och tillämpning av EU-förordningar bör göras på ett sätt som inte försämrar svenska 

företags konkurrenskraft.  

 

NNR ser därför positivt på att Sverige nu lämnar sin tidigare restriktiva tolkning och istället 

väljer att nyttja den möjlighet till nationell anpassning som ges i EU-förordningen. Detta då 

det innebär en lättnad ”för de livsmedelsföretag som vill använda obehandlad mjölk för 

framställning av ost, fäbodsmör och meseprodukter på fäbod, men som inte kan utföra 

provtagning med ett rättvisande resultat av mätning av totalantal bakterier eller har svårt att på 

ett effektivt sätt göra provtagning och analys av somatiskt celltal enligt EU-förordningen,” 

genom att de istället kan ”använda sig av alternativa metoder för att tillgodose syftet med 

kraven i förordningen.”  

 

Näringslivets Regelnämnd NNR 

Christina Fors  

 
1 https://nnr.se/wp-content/uploads/Starkt-konkurrenskraft-genom-ett-effektivare-genomforande-och-

tillampning-av-EU-lagstiftning.pdf 


