YTTRANDE
Datum

Beteckning

2021-02-26

FIHM2020-1235-2 Sida 1 (2)

Sändlista

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Enheten för djur och livsmedel, ämnesrådet
och tf enhetschef Kierstin Petersson Grawé,

2020-11-27

N2020/02751

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

Sektionen för hälsoskydd, sektionschef Ewa
Axelsson, ewa.axelsson@mil.se

FIHM:s yttrande över betänkandet En samlad
djurhälsoreglering (SOU 2020:62)
Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) har beretts möjlighet att senast
den 1 mars 2021 lämna yttrande över betänkandet En samlad djurhälsoreglering
(SOU 2020:62). FIHM har tagit del av betänkandet och avlämnar följande
synpunkter.
Yttrande
FIHM noterar att det av 10 kap. 1 § i förslaget till djurhälsolag framgår att
Försvarsinspektören för hälsa och miljö är en av de kontrollmyndigheter som har
ansvar för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.
I 3 kap. Anmälningsplikt och övervakning, Myndigheternas underrättelser i
förslaget till djurhälsoförordning saknas dock uppgift om underrättelse till FIHM.
FIHM:s ansvar för tillsyn av smittskydd regleras bland annat i smittskyddslagen
(2004:168), miljöbalken, förordningen (2017:799) om försvarsinspektören för
hälsa och miljös tillsyn över hälso- och sjukvården, tandvården och smittskyddet,
förordningen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
samt förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.
Mot bakgrund av FIHM:s omfattande tillsynsansvar i fråga om smittskydd ställer
sig FIHM frågande till om det därför inte borde framgå i 3 kap. i förslaget till
djurhälsoförordning att även FIHM ska underrättas.
I övrigt har FIHM inget att erinra mot utredningens förslag.
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Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschef Lena Orbelius. I den
slutliga handläggningen har miljöjurist Camilla Lindholm deltagit. Sektionschef
Ewa Axelsson har varit föredragande.
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