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§ 11 - Kontrollplan - Livsmedelskontroll 2021-2023 
Dnr MY-2020-1799 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar   

att godkänna 2021-2023 års kontrollplan för livsmedelskontroll enligt förslaget. 

Beslutsunderlag  
 Kontrollplan - livsmedelskontroll 2021-2023 

 Detaljerad kontrollplan för livsmedelskontrollen 2021-2025 

Redogörelse för ärendet 
Ärendet har handlagts av livsmedelsenheten i samråd med miljö- och byggchef. 

Kontrollplanen ska ses över årligen.  

Ett antal revideringar och förtydliganden har genomförts med bland annat hänvisning till ny 

mall för kontrollplanen från Livsmedelsverket. De operativa målen för 2020-2022 har lagts in 

i planen och justerats enligt de nationella kontrollprojekten för 2021. De operativa målen för 

livsmedelskontrollen läggs in i Stratsys som aktiviteter för uppföljning.   

Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som 

ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. 

i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig 

kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och 

foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och 

växtskyddsmedel. 

Miljö- och byggnämnden ansvarar för offentlig kontroll över alla verksamheter som hanterar 

livsmedel enligt 23 och 25 §§ livsmedelsförordningen, utom enskilda hushåll. Kontroll ska 

utföras i alla led i produktionen, bearbetningen och distributionen av livsmedel, dvs. från 

”jord till bord”. Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och 

spårbarhet. Undantagen för nämndens kontroll är tidigare led, såsom primärproduktion och 

foder för vilka Länsstyrelsen har kontrollansvaret samt Livsmedelverkets egen direkta 

kontroll, vilken i Nybro avser äggpackerier, livsmedelsanläggningar i järnvägsvagnar, 

fryshus, gårdsslakteri samt gårdsmejeri. Miljö- och byggnämnden har även tillsyn över 

efterlevnaden av lagen om måttenheter, mätningar och mätdon samt föreskrifter meddelade 

med stöd av lagen när det gäller föreskrifter om färdigförpackade livsmedel. 

Enligt smittskyddslagen, miljöbalken och föreskrifter enligt livsmedelslagstiftningen 

ska miljö- och byggnämnden svara för orsaksutredningar och se till att 

smittskyddsåtgärder vidtas mot djur, livsmedel, vattentäkter, avloppsvatten, 

ventilationsanläggningar och andra objekt som sprider eller misstänks sprida smitta.  
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Under kontrollåret 2021 kommer miljö- och byggnämnden att: 

 Utföra planerad kontroll av industri, detaljhandelsanläggningar, vattenverk 

och mobila anläggningar. 

 Miljösamverkan projekt Spårbarhet på kött och ägg. 

 Händelsestyrd kontroll såsom uppföljande kontroller/offentlig kontroll som 

ursprunligen inte var planerad, utredningar av misstänkta matförgiftningar 

/klagomål samt utredningar av RASFF (Rapid Alert System for Food and 

Feed - RASFF är EU:s system för snabb varning om livsmedel som utgör 

eller kan antas utgöra en risk för människors hälsa). 

 Annan offentlig verksamhet, så som behöriga myndigheters övriga 

kontrollåtgärder, till exempel registrering, utfärdande av intyg, 

remissyttranden, riskklassning av nya anläggningar, avregistreringar, 

information, rådgivning, förfrågningar, föreläggande och förbud, rutiner och 

mallar i EDP Vision, bevakning av livstecknet med mera. 

Förvaltningens ståndpunkt med motivering 
Utifrån denna bakgrund föreslås ändringar enligt bilagan. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Beslutet påverkar inte ekonomin.  

Visionens tre perspektiv – tillväxt, hållbarhet och gemenskap 
Beslutet påverkar inte visionens tre perspektiv.  

 

Beslutet skickas till 
 Lise-Lotte Wallin, miljöinspektör 

 För publicering på intranät och eventuellt extern webb 

 Akten 
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