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 Miljö- och energidepartementet 

103 33 Stockholm 

 

Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till 

meddelande om cirkulär ekonomi 

Livsmedelsverket har beretts tillfälle att lämna synpunkter kring förslagen i COM(2015) 

614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi. Livsmedelsverkets synpunkter begränsas till 

handlingsplanens avsnitt 2 Consumption/Action on Green Public Procurement och 

avsnittet 5.2 Food waste. Verket stödjer dessa förslag i handlingsplanen och anser att de 

rör områden som är angelägna att arbeta med.  

 

2. Consumption/Action on Green Public Procurement 

Livsmedelsverket ser positivt på förslaget att arbeta med att integrera cirkulär ekonomi 

inom Green Public Procurement.  Livsmedelsverket föreslår att även svinnfrågor kopplat 

till upphandling uppmärksammas. Ett exempel på område som skulle kunna studeras är 

om klass 2 frukt och grönsaker kan upphandlas i större utsträckning. 

 

5.2.Food waste  

Kommentarer nedan lämnas enligt indelningen i Annex 1, Actions. 

 

Development of a common methodology and indicators to measure food waste, 2016 

Livsmedelsverket instämmer i att utveckling av EU-gemensamma matavfallsindikatorer 

är angeläget.  

 

Stakeholders platform to examine how to achieve SDGs goals on food waste, share best 

practice and evaluate progress, 2016 

Livsmedelsverket ser att medlemsstaterna behöver få en tydligare vägledning om hur 

SDG-målen om matavfall kan klaras. Det är därför viktigt att det föreslagna forumet kan 

användas även för att underlätta utvecklandet av informationsmaterial och goda exempel.  

Livsmedelsverket ser att det är en stor utmaning att nå fram till konsument och att 

påverka konsumentbeteende. För att kunna uppnå målet om en halvering av matsvinnet i 

konsumentled krävs därför omfattande medvetandegörande satsningar. Detta skulle kunna 

underlättas genom att kommissionen bistår med vissa underlag såsom basmaterial, fakta, 

film(er). Livsmedelsverket anser att det vore bra om kommissionen kan vara aktiv inom 

konsumentkommunikation utöver frågorna kring datummärkning. 

 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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Clarify relevant EU legislation related to waste, food and feed in order to facilitate food 

donation and utilisation of former foodstuffs for animal feed, 2016 

Livsmedelsverket stödjer förslaget att underlätta matdonationer genom att utveckla 

tillämpningen av regelverket. Här kan nämnas det projekt under Nordiska Ministerrådet  

som koordineras av Livsmedelsverket, där norska Östfoldforskning leder ett delprojekt 

kring redistribution av mat.  

Det kan även finnas andra lagstiftningsrelaterade frågor som är av betydelse för att 

minska matsvinnet. Sverige har sedan lång tid uppmärksammat behovet av att ändra EU-

lagstiftningen kring datummärkning av ägg. Dagens lagstiftning medför att ägg tas ur 

handeln betydligt tidigare än vad som är motiverat och får konsumenten att tro att ägg ska 

kastas trots att de är av fullgod kvalitet. 

Vidare vill Livsmedelsverket lyfta problemet med den stora mängd matsvinn som uppstår 

i länder utanför EU under produktionen av mat som konsumeras i EU. Bland annat 

uppstår stora mängder matsvinn då beställare annullerar beställningar. Detta drabbar 

leverantörer hårt och betecknas som Unfair Trading Practices (UTP:s). Det finns ett 

behov av att studera hur sådana svinndrivande mekanismer kan förebyggas och huruvida 

det behövs lagstiftning inom området. 

 

Explore options for more effective use and understanding of date marking on food, 

2017 

Livsmedelsverket instämmer i att arbetet för en bättre förståelse av datummärkningarna – 

både hos konsument och aktörer - är en central del i matsvinnsförebyggande. 

Konsumenters föreställningar kring datummärkning sitter rotade med en koppling till 

rädsla för att bli sjuk, oavsett om det gäller varor där passerat Bäst före-datum inte alls 

innebär att varan kan bli farlig. För att överbrygga sådana känslomässiga hinder behövs 

troligen kraftfulla insatser under längre tid. Diskussioner förekommer om termen Minst 

hållbar till skulle vara bättre än Bäst före för att konsumenten ska förstå att livsmedel kan 

vara bra även efter passerat datum. Livsmedelsverket menar att valet av term är av 

underordnad betydelse. Det viktiga är att kommunicera hur märkningen ska tolkas, d v s 

att maten ofta är fullgod betydligt längre än Bäst före-märkningen anger. När det gäller 

datummärkningar kan nämnas det arbete som görs inom ovan nämnda nordiska projekt 

som Livsmedelsverket koordinerar, även delprojektet om datummärkning leds av 

Östfoldforskning.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Annica Sohlström. I den slutliga 

handläggningen har deltagit, avdelningschef Ulla Nordström, områdeschef Annika 

Rimland, områdeschef Claudia Gardberg Morner, områdeschef Pertti Nordman, 

chefsjurist Kristina Ohlsson och rådgivare Ingela Dahlin, föredragande. 

 

 

Annica Sohlström 

    Ingela Dahlin 

 

Kopia till Näringsdepartementet, Djur- och livsmedelsenheten.                

http://www.norden.org/ggfoodwaste

