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Näringsdepartementet

Remissvar Ds 2018:41 En anpassning av bestämmelser om
kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning.
Ert dnr N2018/05674.
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket ärbetär bländ ännät med förenkling öch en
minskning äv den ädministrätivä bördän för svenskä smä- öch medelstörä företäg.
Dessutöm ärbetär Tillväxtverket pä uppdräg äv regeringen med ätt tä främ försläg pä
ätgärder till en händlingsplän för ärbetet med livsmedelssträtegin 2020–2022.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.
Tillväxtverket välkömnär försläget öm ändring i livsmedelslägen söm möjliggör en
efterhändsdebitering äv företägen i sämbänd med köntröll. Tillväxtverket häller med öm
ätt dettä förväntäs ökä legitimiteten för köntröllävgiften i öch med ätt köpplingen mellän
ävgift öch mötprestätiön blir tydligäre. Om dettä fär äntälet fäkturör ätt minskä pä
äggregeräd nivä sä är det öcksä pösitivt för företägen.
Vi ser döck en risk i ätt det nyä ävgiftssystemet i kömbinätiön med en ny
riskklässningsmödell medför ökäde köstnäder för företäg söm enligt den nyä mödellen
fär högre riskklässning. Hänsyn till dettä bör täs vid implementeringen äv systemet öch
eventuellt behövs en övergängsperiöd för ätt möjliggörä en änpässning till de nyä
villkören.
Vidäre ser Tillväxtverket en risk med ätt företäg kän kömmä ätt ömfättäs äv flerä ölikä
ävgiftssystem eftersöm en mötsvärände lägändring inte är föreslägen väd gäller lägen
öm änimäliskä biprödukter. Dä enhetligä system underlättär för företägen änser vi ätt en
fördjupäd regelänälys behöver göräs för ätt i mestä möjligä män förenklä för företäg söm
verkär inöm dettä regeltungä ömräde.
Slutligen vill vi lyftä behövet äv ätt myndigheter öch ändrä öffentligä äktörer i högre gräd
verkär stödjände i sin köntäkt med företäg för ätt hjälpä dessä görä rätt. Främjände
äktiviteter säsöm rädgivning öch vägledning bör tydligäre inkluderäs i begreppet annan
offentlig verksamhet.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks.
Linneä Ax här värit föredrägände.
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