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Yttrande över remiss från Livsmedelsverket gällande 
Livsmedelsverkets föreskrifter om material och produkter 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel 

Sammanfattning 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är positiva till förslaget om att tillverkare, 
förädlare och importörer av material och produkter avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel (FCM), ska anmäla sin verksamhet till kontrollmyndigheten för 
registrering. 

Generella synpunkter 
Förslaget om att tillverkare, förädlare och importörer av material och produkter 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel (FCM), ska anmäla sin verksamhet till 
kontrollmyndigheten för registrering är ett steg i positiv riktning när det gäller 
riskhantering av potentiella hälsorisker med kemikalier i FCM. FCM-området är ett 
eftersatt område inom livsmedelslagstiftningen och kontrollen. I dagsläget saknas i 
princip reglering av kemiska hälsorisker inom FCM-området förutom gällande 
plastmaterial och i viss mån keramik, och kontroll har i princip saknats i Sverige. 
Det är dock viktigt att den föreslagna kontrollmyndighetens (kommunerna) 
utbildas i hur kontaktmaterialverksamheten (KMV) ska kontrolleras för att 
lagändringen ska få så god effekt som möjligt. Dessutom finns undantag från 
registrering för livsmedelsanläggningar som har KMV från registrering, eftersom 
det förutsätts att FCM-kontroll ändå sker av ordinarie livsmedelskontroll-
myndighet. Frågan är hur denna kontroll bedrivs i dagsläget och om 
kontrollmyndigheterna har full kunskap om vilka livsmedelsanläggningar som har 
KMV? Detsamma gäller kontrollmyndigheten för kontroll av KMV som bedrivs av 
Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets 
radioanstalt, eller för respektive myndighets räkning, som också föreslås vara 
undantagen från registreringskravet. Har livsmedelsverket säkerställt med 
kontrollmyndigheten att KVM blir kontrollerat inom dessa verksamheter? 
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Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av vicedekan Lena Lidfors 
efter föredragning av koordinator Linda Ferngren. Innehållet har utarbetats av 
professor Anders Glynn vid institutionen för biomedicin och veterinär 
folkhälsovetenskap. 

Lena Lidfors  
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