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Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har anmodats inkomma med 

synpunkter på en remiss från Livsmedelsverket om Livsmedelsverkets fördjupade 

konsekvensanalys angående ny modell för fastställande av kontrollfrekvens för 

regelbunden riskbaserad offentlig kontroll (dnr 2020/01137), en ändring av den 

nuvarande riskklassningsmodellen.  

 

Den remiss som skickats för synpunkter innehåller förslag på riktvärden för 

kontrolltid, justerade beräkningstabeller för beräkning av riskklass och 

kontrollfrekvenser samt en fördjupad konsekvensanalys. Modellen för 

riskklassning skickades ut på remiss hösten 2021 och SVA lämnade in synpunkter 

på modellen. Anledningen till den nya remissen är att en del remissinstanser hade 

efterfrågat riktvärden för kontrolltid och en mer utförlig konsekvensanalys. 

Livsmedelsverket bedömer i sin konsekvensanalys att den nya modellen inte 

kommer att innebära en minskning av kontrollfrekvens av den totala 

livsmedelskontrollen även om verksamheter i den senare leden av 

livsmedelsproduktionen kommer enligt den nya modellen ha en minskad 

kontrollfrekvens. 

 

Kontrollfrekvensen läggs på en femårsperiod och varierar mellan 40 

kontrollbesök och ett kontrollbesök under denna period. Danmark och Finland 

har valt att tillåta verksamheter utan några kontrollbesök medan den minsta 

frekvensen enligt det svenska förslaget är ett kontrollbesök. 

 

Den nuvarande riskklassningsmodellen har inte varit obligatorisk för 

kontrollmyndigheterna att följa men nu föreslår Livsmedelsverket att den regleras 

i föreskrifter.  
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SVA önskar framföra följande synpunkter: 

 

Generella synpunkter 

 

SVA anser, liksom i sitt tidigare remissvar, att den föreslagna klassningsmodellen 

generellt är väl avvägd och beskriven. Förslaget om att reglera 

riskklassificeringsmodellen är välkommet. Den svenska livsmedelskontrollen har 

tyvärr varierat mellan kommuner, både i kvantitet och i kvalitet, vilket 

framkommit i flera utredningar samt i synpunkter från livsmedelsföretag. 

Förhoppningsvis kan tillämpningen av riskklassificeringsmodellen leda till 

förbättringar och förstärkningar av livsmedelskontrollen.  

 

SVA stödjer tanken att tyngdpunkten på kontrollen ska läggas i tidigare leder i 

kedjan men instämmer med farhågan om att modellen kan ge en alltför låg 

kontrollfrekvens i en del verksamheter i sista led, såsom restauranger.  

 

Riskklassningsmodellen beskriver hur kontrollfrekvensen beräknas men inte hur 

kontrollen utförs. I PM nämns dokumentkontroller vid kontrollbesök samt 

digitala kontroller som har ökat på senare tid. Digitala kontroller och 

dokumentkontroller kan dock inte helt ersätta fysiska inspektioner eftersom alla 

moment inte kan kontrolleras enbart via dokument eller digitalt.  

 

I PM beskrivs att företagen kan få en reducerad kontrollfrekvens antingen genom 

att de ingår i tredjepartscertifiering eller genom god efterlevnad av lagstiftningen. 

Hur denna goda efterlevnad av lagstiftningen kontrolleras framkommer inte av 

dokumentet.  

 

SVA undrar om provtagningen skulle kunna användas mer som kontrollmetod 

inom den riskbaserade kontrollen. Avsaknaden av officiella övervakningsprogram 

av mjölk- och mjölkprodukter påpekades nyligen av Sante F revisionen. En 

korrekt utförd provtagning inom offentlig kontroll kan ge värdefull information 

om risker. Fynden från provtagningen kan användas för riskvärderingar samt vid 

utredningar av livsmedelsburna utbrott. Provtagningen kan dock inte ersätta de 

övriga kontrollmetoderna.  

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Ann Lindberg, 

generaldirektör. I den slutliga handläggningen har deltagit statsepizootolog Karl 

Ståhl samt epidemiolog Elina Lahti, föredragande. 
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Med vänlig hälsning 

 

 

 

Ann Lindberg 

 

 

 

 
   Elina Lahti 


