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KRAFT. Olje- og energiminister 
Terje Riis-Johansen ber kraft-
selskapene sende ut månedsvise 
regninger. Slik håper han de sky-
høye strømregningene skal bli 
mindre uhåndterlige.

Terje Riis-Johansen (Sp) opp-
fordrer også kraftleverandørene 

til å være behjelpelige overfor 
kunder som ønsker å dele opp 
regningene sine i fl ere bolker

– Månedsvise regninger gjør at 
kundene får bedre oversikt over 
strømutgiftene sine, og jeg opp-
fordrer alle kraftselskapene til å 
gjøre dette, ministeren. ©NTBTerje Riis-Johansen 
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X Vil ha strømregning hver måned
SPRENGKULDA. Regjeringen fore-
slo i går at rundt 125.000 husstan-
der skal få til sammen 318,5 mil-
lioner kroner for å dekke skyhøye 
strømregninger.

Forslaget fremmes for Stortin-
get og er ment som en håndsrek-
ning til alle som mottar bostøtte.

 – November månad ble den 
kaldeste på lenge, og sprengkul-
da har holdt seg inn i desember 
og januar i store deler av landet. 
Mange vil få høye utgifter til opp-
varming av bolig, sier kommunal- 
og regionalminister Liv Signe Na-
varsete (Sp). ©NTB

Strømhjelp til alle med bostøtte

er godkjent toalett og garderobe. 
Men det nekter Mattilsynet.

– Vi står fast ved at det ikke kan 
slaktes i det mobile slakteriet før 
alle godkjennelser er på plass, 
skriver Sandvin i en e-post.

13 måneder uten avklaring
Slaktebedriften søkte om ny, na-
sjonal godkjenning allerede i de-
sember 2009. 13 måneder senere 
er godkjenningen fremdeles ikke 
på plass.

– Det er ikke vår skyld at det har 
tatt så lang tid å behandle søkna-
den om godkjenning, sier mobil-

slaktgründer Torill Malmstrøm.
Hun bor i Vestby kommune, 

og derfor er det Mattilsynets dis-
triktskontor for Indre Østfold og 
Follo som behandler søknaden.

I et møte i slutten av oktober 
lovet Mattilsynet sentral godkjen-

ning dersom Mobilslakt AS skaf-
fer seg mobilt toalett og gardero-
be. Men det vil trolig drøye et par 
måneder før utstyret er på plass.

– Pleier det å ta 13 måneder å 
vurdere et slakteri?

– Det er en del av bildet at re-
gelverket er endret i perioden, og 
at det er en omfattende sak å god-
kjenne et slakteri, sier seksjons-
sjef Jarle Bergsjø ved Mattilsynet 
for Indre Østfold og Follo. Også 
oppstalling, avløpsvann og bipro-
dukter har vært tatt opp i proses-
sen, sier Bergsjø.

– Mattilsynets folk som har 

vært på stedet, beskriver toa-
lettforholdene ved slakting på 
Strilalam som tilfredsstillende. 
Kan Mobilslakt få tidsbegren-
set dispensasjon?

– Vi ser ikke at regelverket gir 
mulighet til å dispensere når slak-
terivirksomheten ikke er god-
kjent, sier Bergsjø.

 – Toalettet hos Strilalam er 
ikke en del av det mobile slakte-
riet. Mobilslakt må ha egne toa-
lett- og garderobefasiliteter.

HANS BÅRDSGÅRD
hans.baardsgaard@nationen.no

Stanset: Mobilslakt slakter under tilfredsstillende hygieniske forhold. Likevel er slaktingen hos Strilalam stanset.  FOTO: MOBILSLAKT

TILFREDS
«Toalett- og garderobe-
løsningen er hygienisk 
tilfredsstillende.»
ASLAUG SANDVIN
DISTRIKTSSJEF MATTILSYNET

Fakta
Mobilslakt AS

 ✱ Det første mobile slakteriet 
for annet enn rein i Norge.

 ✱ Har slaktet småfe i Hordaland 
og Sogn og Fjordane med midlertidig 
godkjenning.

 ✱ Har fått 2 millioner kroner 
fra Innovasjon Norge.

 ✱ Slaktet i 29 dager i fjor
 ✱ Tar sikte på å starte mobil-

slakteri-virksomhet på Østlandet 
når den sentrale godkjenningen 
er på plass.


