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Yttrande över remiss från Näringsdepartementet om 
departementspromemorian En anpassning av 
bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s 
nya kontrollförordning, Ds 2018:41 (N2018/05674) 

Sammanfattning 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, välkomnar implementeringen av den nya 
kontrollförordningen som samordnar och harmoniserar den offentliga kontroller av 
livsmedelskedjans olika områden och gör den läsmässigt lättillgänglig. 

SLU tillstyrker generellt föreslagna ändringar i kap. 11, 12 och 15 med vissa 
synpunkter gällande användning av ordet organ, tillhandahållande av laboratorier 
samt värnandet av offentlighetsprincipen.  

Generella synpunkter 
SLU anser att det är viktigt att gränsdragningarna mellan kontrollförordningen och 
den svenska lagstiftningen tydliggörs och att eventuella luckor i lagstiftningen 
täpps till. SLU är positiv till ändringarna och anser att förslaget tydliggör det 
lagstiftningen vill uppnå. SLU välkomnar att förvaltningslagens tillämpning 
förtydligas med en av unionens grundpelare om legalitet, objektivitet och särskilt 
proportionalitet liksom kraven på tystnadsplikt. 

SLU tillstyrker 

• Att det som gäller för offentlig kontroll också bör gälla för annan offentlig 
verksamhet. 

• Att tillträde och andra bemyndiganden som gäller för dem som utövar 
offentlig kontroll, även bör gälla andra organ (officiella veterinärer och 
andra fysiska personer som fått delegation) som blivit bemyndigade att 
utföra verksamhet som avses i lagen, såsom att få tillgång till uppgifter 
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som behövs för att utföra uppdraget och t.ex. tillträde till platser där djur 
hålls.  

• Att beslut som är fattade med stöd av lagen av annat organ än den 
offentliga kontrollmyndigheten ska kunna överklagas.  

• Bestämmelsen om skyldighet för aktörer att lämna uppgifter om sin 
verksamhet och vara behjälpliga vid kontroll.  

• Skyldigheter avseende tystnadsplikt, men betonar att man vill värna 
offentlighetsprincipen.  

• Att tillgång till laboratorieanalyser kan erhållas externt. 

Specifika synpunkter 

Kapitel 11  

11.1 

SLU anser att det är olyckligt att ordet kontrollorgan ändras till organ. 
Kontrollorgan ger en mycket tydligare beskrivning av vad som avses och undviker 
att det blir några missförstånd och att uttrycket bör förklaras ”ett kontrollorgan eller 
annat organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats 
vissa uppgifter” (sid 319-320). 

SLU anser att uttrycket annan offentlig verksamhet bör användas i de lagar som 
berörs av den nya kontrollförordningen. 

SLU är ense om att det bör framgå att uttrycken offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet i lagen har samma betydelse som i den nya 
kontrollförordningen. SLU tillstyrker att det i lagen även bör läggas till att 
uttrycket organ med delegerade uppgifter har samma betydelse som i den nya 
kontrollförordningen.  

11.2 

SLU tillstyrker att det i lagen bör framgå att kontrollmyndigheterna kan utföra 
annan offentlig verksamhet (321-322). 

11.3 

SLU tillstyrker att bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll ska 
bedrivas, ska kompletteras med en rätt för regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hur annan offentlig verksamhet, 
som inte omfattas av befintliga bemyndiganden i provtagningslagen, ska bedrivas 
(sid 322-323). 

SLU tillstyrker att bemyndiganden enligt 12 och 16 §§ provtagningslagen kvarstår. 
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SLU anser att laboratoriekapacitet för analys, testning och diagnos kan erhållas 
från ett externt laboratorium (sid 322). 

11.4  

SLU är ense om aktörernas skyldighet att lämna uppgifter till de behöriga 
myndigheterna enligt artikel 15.5 också gäller om offentlig kontroll eller annan 
offentlig verksamhet genomförs av bl.a. officiella veterinärer, organ med 
delegerade uppgifter och fysiska personer som delegerats vissa uppgifter i offentlig 
kontroll eller annan offentlig verksamhet (sid. 324). 

11.5 

SLU tillstyrker förslaget att rätten till upplysningar och tillträde även ska gälla för 
en officiell veterinär som har förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella 
veterinärer. Rätten ska även gälla under utförande av annan offentlig verksamhet. 

SLU tillstyrker att uttrycket ändras till ”den som utför annan offentlig verksamhet” 
istället för uttrycket ”den som vidtar åtgärder”. 

11.6 

SLU tillstyrker att det i provtagningslagen ska framgå att bestämmelser om 
skyldighet för den som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig 
verksamhet att lämna den hjälp som behövs för att kontrollen eller verksamheten 
ska kunna utföras (sid 329). 

11.7 

SLU tillstyrker att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ges 
rätt att meddela föreskrifter om skyldighet att betala en avgift för annan offentlig 
verksamhet i stället för som i dag för provtagning, undersökning, märkning, 
godkännande och registrering samt för utfärdande av identitetshandlingar (sid. 
330). 

11.8 

SLU tillstyrker att det införs en bestämmelse om tystnadsplikt i provtagningslagen 
med innebörden att de som utför offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet 
inte obehörigen får röja eller utnyttja det som de har fått kännedom om under det 
att uppgifterna utfördes (sid 332). 

Dock anser SLU att man ska vara varsam med den offentlighetsprincip som 
myndigheter idag har att rätta sig efter, och att den bevaras och bibehålls. 

11.9 

SLU tillstyrker att kontrollmyndigheterna ska ha ett ändamålsenligt 
rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av den nya 
kontrollförordningen (sid 333). 
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11.10 

SLU tillstyrker att beslut av organ med delegerade uppgifter eller av fysiska 
personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller annan offentlig 
verksamhet ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol att den 
delegerande myndigheten ska föra det allmännas talan hos allmän 
förvaltningsdomstol när det gäller överklagade beslut som är meddelade av organ 
med delegerade uppgifter eller av fysiska personer som har delegerats vissa 
uppgifter i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet (sid 334). 

SLU tillstyrker att bestämmelserna i lag (1986:1142) om överklagande av beslut av 
enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för 
överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk person som har delegerats 
vissa uppgifter i offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet (sid 334). 

11.11 

SLU tillstyrker att bestämmelserna i förvaltningslagen om legalitet, objektivitet och 
proportionalitet, partsinsyn, jäv, utredningsansvar, när man får lämna uppgifter 
muntligt, kommunikation, dokumentation av uppgifter, dokumentation av beslut, 
motivering av beslut, underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande 
går till, rättelse av skrivfel och liknande samt vem som får överklaga ett beslut ska 
tillämpas vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett 
organ med delegerade uppgifter och av en fysisk person.  

Kapitel 12 

12.1 

SLU anser att det är olyckligt att ordet kontrollorgan ändras till organ. 
Kontrollorgan ger en mycket tydligare beskrivning av vad som avses och undviker 
att det blir några missförstånd (sid. 337). 

SLU tillstyrker att det som gäller för offentlig kontroll också bör gälla för annan 
offentlig verksamhet. 

SLU tillstyrker att begreppsutvecklingen följs vad avser terminologin i den nya 
kontrollförordningen och förordningen om djuravel för att undvika osäkerhet om 
vad som avses (sid. 338). 

SLU tillstyrker att det i lagen även bör läggas till att uttrycket organ med 
delegerade uppgifter har samma betydelse som i den nya kontrollförordningen. 
SLU anser dock att ordet kontrollorgan bör bestå och att uttrycket bör förklaras ”ett 
kontrollorgan eller annat organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person 
som har delegerats vissa uppgifter” (sid. 339).  

12.2 

SLU tillstyrker att det i lagen om kontroll av husdjur m.m. även bör framgå att 
kontrollmyndigheterna även utför annan offentlig verksamhet (sid. 339-340). 
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12.3 

SLU tillstyrker möjligheten att meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet ska bedrivas samt skyldigheten för den som utför 
kontrollen att lämna information till Jordbruksverket (sid. 340).  

SLU anser att laboratoriekapacitet för analys, testning och diagnos också kan 
erhållas från annat externt organ (sid. 341).  

SLU tillstyrker att Jordbruksverket är den samordnande myndigheten och att de 
operativa kontrollorganen har skyldighet att lämna information (sid. 342-343). 

12.5 

SLU tillstyrker att rätten till upplysningar och tillträde även ska gälla vid utförande 
av annan offentlig verksamhet (sid. 344). SLU tillstyrker också att rätten till 
upplysningar och tillträde förutom kontrollmyndigheterna och kontrollorganen 
även ska gälla för en officiell veterinär och för Europeiska kommissionen samt för 
experter som har utsetts av kommissionen (sid. 344- 347).  

12.6 

SLU tillstyrker att det i lagen om kontroll av husdjur m.m. hänvisar till 
kontrollförordningen att den som är föremål för offentlig kontroll eller annan 
offentlig verksamhet har skyldighet att lämna den hjälp som behövs för att 
kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras (sid. 347-348). 

12.7 

SLU tillstyrker att avgift får tas ut även för annan offentlig verksamhet (sid. 348). 

12.8 

SLU tillstyrker att tystnadsplikt införs och även ska tillämpas på organ med 
delegerade uppgifter och fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter samt 
på officiella laboratorier (sid. 350). Dock anser SLU att man ska vara varsam med 
den offentlighetsprincip som myndigheter idag har att rätta sig efter, och att den 
bevaras och bibehålls. 

12.9 

SLU tillstyrker att beslut meddelade av organ med delegerade uppgifter eller av 
fysiska personer som har delegerats vissa uppgifter i offentlig kontroll eller annan 
offentlig verksamhet, ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. SLU 
bifaller också att det bör vara den delegerande myndigheten som för talan hos 
domstolen i fråga om överklagade beslut (sid. 351). 

12.10 

SLU tillstyrker att det införs en bestämmelse i lagen om kontroll av husdjur m.m. 
att tillämpliga bestämmelser i förvaltningslagen även bör gälla när organ med 



Yttrande över remiss från Näringsdepartementet om departementspromemorian En anpassning av bestämmelser om 
kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning, Ds 2018:41 (N2018/05674) 

 

6/8 
 

delegerade uppgifter eller fysiska personer som har delegerats uppgifter utför 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet (sid. 352). 

Kapitel 15 

15.2 

SLU tillstyrker att uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet har 
samma betydelse som i den nya kontrollförordningen (sid. 395). SLU föreslår att 
man behåller ordet kontrollorgan istället för bara organ vid införande av begreppet 
”organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa 
uppgifter” (sid. 395). 

Eftersom den nya djurskyddslagen är tillämplig även på andra djur som t.ex. 
sällskapsdjur och försöksdjur anser SLU att lagstiftningen gällande kontrollen även 
ska gälla dessa djur (sid. 396). 

SLU tillstyrker att begreppsutvecklingen följs vad avser terminologin i den nya 
kontrollförordningen för att undvika osäkerhet om vad som avses (sid. 397). 

SLU anser att ordet kontrollorgan bör bestå och att uttrycket bör förklaras ”ett 
kontrollorgan eller annat organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person 
som har delegerats vissa uppgifter” (sid. 397). 

15.3 

SLU tillstyrker att det tydliggörs i 8 kap. 1 § i den nya djurskyddslagen att 
länsstyrelserna och andra myndigheter som regeringen bestämmer utövar offentlig 
kontroll och att kontrollmyndigheterna även utför annan offentlig verksamhet (sid. 
398). 

SLU tillstyrker att regeringen bestämmer hur ansvaret ska fördelas mellan 
myndigheterna även vad gäller annan offentlig verksamhet (sid. 398). 

15.4 

SLU tillstyrker att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
utöver rätten att meddela föreskrifter om offentlig kontroll även får meddela 
föreskrifter om annan offentlig verksamhet (sid. 398-400).  

15.5 

SLU tillstyrker att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om skyldighet för djurhållare att lämna uppgifter om sin 
djurhållning till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en 
fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. SLU har förståelse för att 
Försvarsmakten undantas från skyldigheten att lämna uppgifter (sid. 400-401). 
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15.6 

SLU tillstyrker att regeringen får meddela föreskrifter om vilka bestämmelser i den 
nya kontrollförordningen som ska tillämpas när det gäller andra djurhållare än dem 
som omfattas av kontrollförordningen (sid. 402). 

15.7 

SLU anser att det är mycket viktigt att en kontrollmyndighet vid överträdelser av 
djurskyddslagstiftningen tillfälligt eller permanent får återkalla kompetensbevis 
som utfärdats enligt artikel 21 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 och 
kompetensbevis för skötare som utfärdats enligt artikel 17.2 i rådets förordning 
(EG) nr 1/2005, då det verkar som att kommissionen inte fått befogenhet att 
föreskriva om återkallelse av kompetensbevis (sid. 403). 

15.8 

SLU tillstyrker rätten för kontrollmyndigheter och kontrollorgan att få 
upplysningar, ta del av handlingar och få tillträde där det kan antas att djur hålls 
eller som berör djurhållningen och att där besiktiga djuren, göra undersökningar 
och ta prover, bör finnas kvar samt att rätten till upplysningar och tillträde även ska 
gälla för en officiell veterinär eller annan som fått delegation. Detta bör även gälla 
vid annan offentlig verksamhet och för andra djurslag och djurhållningsförmer än 
dem kontrollförordningen avser (sid. 405). 

15.9 

SLU tillstyrker bestämmelsen om skyldighet att lämna hjälp samt att skyldigheten 
även ska gälla andra djurslag än dem som omfattas av kontrollförordningen och vid 
utförande av annan offentlig verksamhet (sid. 407). 

15.10 

SLU tillstyrker bemyndigandet att meddela föreskrifter om avgifter för offentlig 
kontroll och för annan offentlig verksamhet (sid. 408). 

15.11 

SLU tillstyrker att tystnadsplikt införs för organ med delegerade uppgifter, fysiska 
personer och officiella laboratorier eftersom offentlighets- och 
sekretesslagstiftningen inte är tillämplig utanför den offentliga sektorn (sid. 411). 

15.12 

SLU tillstyrker att det är den delegerande myndigheten som ska föra det allmännas 
talan hos allmän förvaltningsdomstol när det gäller överklagandebeslut (sid. 411-
412). 
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15.2 

SLU tillstyrker att vissa bestämmelser i förvaltningslagen ska gälla vid offentlig 
kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett organ med delegerade 
uppgifter och av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. (sid. 413). 

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av dekan Torleif Härd vid 
fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap och prodekan Margareta 
Emanuelson vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och efter 
föredragning av remisskoordinator Fredrika von Sydow och fakultetshandläggare 
Inger Knutell. Innehållet har utarbetats av kvalificerad handläggare Birgitta Staaf 
Larsson, docent Margareta Stéen och kvalificerad handläggare Elina Åsbjer vid 
Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, professor emeritus Martin Wierup vid 
institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap. 

 

 

   
Margareta Emanuelson F Torleif Härd  

 

 

  
 
 

Inger Knutell  
 

 Fredrika von Sydow 
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