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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kontrollplan livsmedel 2020

1. Inledning
Denna kontrollplan är Bygg- och miljötillsynsnämndens beskrivning av hur nämnden 
som myndighet uppfyller de krav som ställs på offentlig kontroll inom 
livsmedelskedjan. Planen är en treårig plan som revideras varje år. Kraven finns i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och 
annan offentlig kontroll för att säkerställa tillämpningen livsmedelslagstiftningen. 
Förordning (EU) 2017/625 börjar gälla den 14 december 2019 och ersätter den 
tidigare förordningen (EG) 882/2204. 

De berörda sakområdena är livsmedel och livsmedelssäkerhet, inklusive 
bestämmelser om tillverkning och användning av material och produkter avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel, avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade 
organismer i miljön för livsmedels- och foderproduktion, foder och fodersäkerhet, 
djurhälsokrav, animaliska biprodukter, djurskyddskrav, skyddsåtgärder mot 
växtskadegörare, krav för utsläppande på marknaden och användning av 
växtskyddsmedel, ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter samt 
användning och märkning av skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska 
beteckningar och garanterade traditionella specialiteter. 

Med den nya kontrollförordningen kommer en del förändringar i 
livsmedelskontrollen och anpassningar av nationella författningar och föreskrifter. 
Begreppet extra offentlig kontroll försvinner i och med den nya kontrollförordningen. 
De åtgärder som i dagsläget omfattas av extra offentlig kontroll, det vill säga när en 
verksamhet uppvisar brister, kommer istället att omfattas av begreppet offentlig 
kontroll. 

Ett nytt begrepp som införs i och med den nya kontrollförordningen är annan 
offentlig verksamhet och som omfattar behöriga myndighetens övriga 
kontrollåtgärder, som till exempel registrering, godkännande, utfärdande av intyg, 
föreläggande med mera. Begreppet införs i svensk rätt, först senare under 2020.

Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun är kontrollmyndighet för de 
livsmedelsverksamheter som bedrivs i kommunen och där kommuner är 
kontrollansvariga. Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, 
redlighet och spårbarhet. Kontroll utförs vanligen med kontrollmetoderna revision, 
inspektion samt i viss utsträckning provtagning och analys. Livsmedelskontrollen 
utförs både som projektform och planerad kontroll på livsmedelsverksamheterna i 
kommunen enligt av nämnden fastställd kontrollplan. Nämnden utför kontrollen 
utifrån gällande lagstiftning och vägledande information framtagna av 
livsmedelsverket. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden ansvarar för kontrollen vid ca 200 
livsmedelsanläggningar. 
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2. Mål för livsmedelskontrollen

Övergripande mål Önskad effekt

Konsumenterna får säkra livsmedel 
inklusive dricksvatten, som är 
producerade och hanterade på ett 
acceptabelt sätt. Informationen om 
livsmedlen är enkel och korrekt.

Ingen ska bli sjuk eller lurad, 
konsumenterna har en god grund för 
val av produkt och har förtroende för 
myndigheternas verksamhet.

De livsmedelsproducerande växterna 
och djuren är friska och utgör inte 
någon allvarlig smittorisk.

De livsmedelsproducerande djuren 
hanteras väl och är friska. De växter 
som används för livsmedels- och 
foderproduktion är sunda och fria 
från växtskadegörare.

Verksamhetsutövarna i 
livsmedelskedjan får råd, service och 
kontroll med helhetssyn som 
underlättar deras eget 
ansvarstagande.

Verksamhetsutövarna har tilltro till 
myndigheternas övervakning, 
kontroll, rådgivning och andra 
insatser och upplever dessa 
meningsfulla. Det ska vara lätt att 
göra rätt. Detta bidrar till att stärka 
förtroendet för deras produkter och 
att konsumenterna får säkra 
livsmedel och inte blir lurade.

De samverkande myndigheterna tar 
ett gemensamt ansvar för hela 
livsmedelskedjan, inklusive 
beredskap.

Myndigheterna har en optimal 
samverkan och förtroende för 
varandras sätt att ta ansvar för sin 
respektive del i livsmedelskedjan, 
inklusive beredskap, så att den 
gemensamma effektiviteten ökar. 
Kontrollverksamheten är 
regelbunden, riskbaserad, likvärdig 
och rättssäker samt ger avsedd 
effekt.
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2.1  Vallentuna kommuns övergripande mål för 
kontroll inom livsmedelsområdet 

Bygg- och miljötillsynsnämnden ska verka för en säker livsmedelshantering inom 
kommunens gränser. För att kunna säkerställa detta och att lagstiftningen efterföljs 
görs kontroller hos livsmedelsobjekten i kommunen. Kontrollplanen utformas så att 
alla anläggningar erhåller kontroll minst en gång under en treårsperiod. 
Kontrollfrekvensen baseras på risk och erfarenhet. 

Målsättning för den löpande livsmedelskontrollen är att: 

  Att kontrollen ska vara riskbaserad, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig. Hänsyn 
tas i kontrollen för de största riskerna för respektive anläggning. 

 Följa upp tidigare avvikelser som noterats hos livsmedelsföretagen inom den 
offentliga livsmedelskontrollen. Uppföljning ska alltid göras så fort som möjligt där 
avvikelsen innebär risk att livsmedel är skadliga för konsumentens hälsa eller att 
livsmedlet kan vara vilseledande för konsumenterna. 

 Befintliga rutiner för livsmedelskontrollen ska revideras och uppdateras årligen. 

Nämnden kommer under 2020 utföra ca 140 kontroller på ca 130 anläggningar.

2.1.1 Operativa mål

De operativa målen utgår från effektmål inom fyra fokusområden - säkert 
dricksvatten, mikrobiologiska risker, kemiska risker och säkerställa information i 
livsmedelskedjan. De operativa målen är nya inför år 2020 och omfattar åren 2020-
2022. Alla kontrollmyndigheter ska hjälpas åt att kontrollera i enlighet med de 
operativa målen. 

Nedan följer de operativa mål som är aktuella eller kan vara aktuella i Vallentuna 
kommun och en beskrivning hur kontrollen av målet ska genomföras. 

Skötsel och underhåll av reservoarer (0perativt mål 3)

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla 
distributionsanläggningar (> 100 m3/dygn) för att verifiera att verksamhetsutövaren 
har rutiner för att sköta, underhålla och vid behov rengöra reservoarer för att 
motverka förorening och mikrobiologisk tillväxt.  

Bakgrund till målet: Förorening av reservoarer kan ge kvalitetsproblem i 
dricksvattnet som ofta drabbar konsumenter. I många fall ger det också upphov till 
kokningsrekommendationer. Bristande skötsel och underhåll av reservoarer kan göra 
att föroreningar tillförs dricksvattnet via t ex otäta manluckor, sprickbildning och otät 
ventilation.

Kontrolleras genom revision och inspektion av Högbergets reservoar.
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Rätt fisk (operativt mål 4) 

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att korrekt 
information om fiskart och fångszon finns och lämnas vidare i kedjan.  Kontrollerna 
ska utföras vid minst 100 anläggningar i tidigare handelsled, såsom grossister, 
importörer, huvudkontor och matmäklare. Kontrollerna ska också verifiera att 
spårbarhet (ett steg framåt och ett steg bakåt) finns. 

Bakgrund till målet: Fisk är ett livsmedel som EU konstaterat att det förekommer fusk 
med. Korrekt märkning är viktig för konsumenter. Att livsmedel motsvarar den 
information som ges är viktigt för att konsumenter ska ha förtroende för livsmedlen 
på marknaden. Att det inte fuskas, exempelvis att billigare fiskarter säljs som dyrare 
slag, är också en fråga om lika konkurrensförhållanden på marknaden. För att 
informationen ska vara korrekt måste informationsöverföring och spårbarhet fungera 
i alla led. Spårbarhet är viktigt, bland annat för att kunna finna, och avlägsna från 
marknaden, livsmedel som visar sig vara icke säkra att förtära. 

Kontrolleras genom spårbarhetskontroll på de aktuella anläggningar som finns i 
kommunen under en treårsperiod. 

Spårbarhet kött (operativt mål 5) 

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att 
spårbarhet finns för färskt och fryst kött av nöt, gris samt får och lamm. I 
förekommande fall ska kontrollen också verifiera påståenden om svenskt ursprung.  
Kontrollerna ska utföras i minst 500 butiker som inte är anslutna till de stora 
detaljhandelskedjorna.  

Bakgrund till målet: Korrekt märkning är viktig för konsumenter. Att livsmedel 
motsvarar den information som ges är viktigt för att konsumenter ska ha förtroende 
för livsmedlen på marknaden. Att det inte fuskas är också en fråga om lika 
konkurrensförhållanden på marknaden. Svenska produkter har ofta ett mervärde för 
konsumenter i Sverige och är ”säljande”. För att informationen ska vara korrekt måste 
informationsöverföring och spårbarhet fungera i alla led. Spårbarhet är viktigt, bland 
annat för att kunna finna, och avlägsna från marknaden, livsmedel som visar sig vara 
icke säkra att förtära. Kontroll utifrån operativa mål 2017 – 2019 för att verifiera 
köttets ursprung har resulterat i avvikelse i ca 25 % av fallen. Det finns därför skäl att 
fortsätta kontrollen i tidigare led, samt utöka till detaljhandelsledet.

Kontrollen utförs genom spårbarhetskontroll, revision eller inspektion. I Vallentuna 
sker kontroll på de objekt som eventuellt omfattas av målet. 

Spårbarhet ägg (operativt mål 6) 

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att 
spårbarhet finns för ägg. Kontrollerna ska utföras vid minst 100 bagerier, i minst 100 
restauranger samt i minst 200 butiker som inte är anslutna till de stora 
detaljhandelskedjorna. I förekommande fall ska kontroll i butik också verifiera 
påståenden om svenskt ursprung.   

Bakgrund till målet: Korrekt märkning är viktig för konsumenter. Att livsmedel 
motsvarar den information som ges är viktigt för att konsumenter ska ha förtroende 
för livsmedlen på marknaden. Att det inte fuskas är också en fråga om lika 
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konkurrensförhållanden på marknaden. Svenska produkter har ofta ett mervärde för 
konsumenter i Sverige och är ”säljande”. För att informationen ska vara korrekt måste 
informationsöverföring och spårbarhet fungera i alla led. Fusk med 
ursprungsuppgifter för ägg är inte enbart en fråga om att vilseleda konsumenter, det 
är också en fråga om säkerhet då ägg omfattas av Sveriges salmonellagaranti. 
Spårbarhet är viktigt, bland annat för att kunna finna, och avlägsna från marknaden, 
livsmedel som visar sig vara icke säkra att förtära. 
 
Kontrollen sker på bagerier och restauranger i Vallentuna kommun genom 
spårbarhetskontroll, revision eller inspektion under en treårsperiod.

Ekologiska varor (operativt mål 7)

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera 
påståenden om ”ekologiska livsmedel” gällande följande produkter; kaffe, kryddor 
och barnmat. Produkterna är samma som avses i målen 13, 14, 15 och 17. Kontrollerna 
görs vid alla de verksamheter som omfattas av nämnda mål när påståenden om 
ekologiska livsmedel av aktuella slag görs.  

Bakgrund till målet: Ekologiska livsmedel som EU konstaterat att det förekommer 
fusk med. Korrekt märkning är viktig för konsumenter. Att livsmedel motsvarar den 
information som ges är viktigt för att konsumenter ska ha förtroende för livsmedlen 
på marknaden. Att det inte fuskas är också en fråga om lika konkurrensförhållanden 
på marknaden. Ekologiska produkter har ofta ett mervärde för konsumenter och är 
”säljande”.  

Kontrollen sker på de objekt i Vallentuna som eventuellt omfattas av målet genom 
spårbarhetskontroll, revision eller inspektion. Kontrollen ska verifiera äktheten av 
certifikat för ekologiskt livsmedel. 

Information om allergener (operativt mål 8)

Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid minst 4000 
storhushåll (restauranger, caféer, salladsbarer m.m.) för att verifiera att företagarna 
kan ge korrekt information om allergena ingredienser i maträtter som serveras eller 
på annat sätt saluhålls. Kontrollerna utförs på sådana verksamheter som valt att 
lämna uppgifter om allergena ingredienser muntligt och genom skriftligt anslag 
uppmanar kunden att fråga vad maten innehåller. 

Bakgrund till målet: Korrekt information och uppgifter om allergena ingredienser är 
av största betydelse för många konsumenters hälsa. Felaktig information kan till och 
med vara livsfarligt för allergiker. Enligt artikel 9 i informationsförordningen (EU) nr 
1169/2011 är uppgift om allergena ingredienser i bilaga II obligatoriska. Många 
restauranger och storhushåll använder sig av möjligheten (10 § LIVSFS 2014:4) att 
med skriftliga anslag anvisa kunder att fråga om innehållet i maten.  

Kontrollen sker genom revison eller inspektion och vi behov även spårbarhetskontroll 
på restauranger och caféer i Vallentuna kommun under en treårsperiod. 

Uppgifter om ingredienser (operativt mål 9)
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Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid minst 2500 
detaljhandelsanläggningar (butiker) och minst 1250 anläggningar i tidigare led 
(tillverkning och import) som utformar märkning samt märker/förpackar. Detta för 
att verifiera att uppgifter som anges i ingrediensförteckningar stämmer med tillsatta 
ingredienser (verkligt innehåll). De ingredienser som avses i detta mål är allergener 
samt de som kvalificerar för mängdangivelse.  

Bakgrund till målet: Korrekt märkning är viktig för konsumenter. Att livsmedel 
motsvarar den information som ges är viktigt för att konsumenter ska ha förtroende 
för livsmedlen på marknaden. Korrekt information och uppgifter om allergena 
ingredienser är av största betydelse för många konsumenters hälsa. Felaktig 
information kan till och med vara livsfarligt för allergiker. Att det inte fuskas är också 
en fråga om lika konkurrensförhållanden på marknaden. Allergena ingredienser och 
ingredienser som är ”säljande” är därför i fokus i detta mål. 

Kontroller ska ske på de importörer, tillverkare och butiker som tillreder livsmedel 
genom metoden spårbarhetskontroll. 

Kaffe – akrylamid (operativt mål 13)

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att 
företagarna genomför förebyggande och reducerande åtgärder så att halterna av 
akrylamid i kaffe (inklusive snabbkaffe) ligger under angivna åtgärdsnivåer. 
Kontrollen utförs vid alla tillverkare (kafferosterier, om produkten tillverkas i 
Sverige), annars hos företagare (huvudkontor) som sätter kaffe på marknaden i 
Sverige. 

Bakgrund till målet: Kaffe är ett baslivsmedel i Sverige. Medelkonsumtionen är drygt 
tre koppar per person och dag. Kaffe bidrar med en tredjedel av det totala intaget av 
akrylamid och det är därför viktigt att producenterna arbetar för att hålla halterna på 
en acceptabel nivå.  

Kontroller sker på tillverkare och importörer i kommunen genom HACCP-revision.

Kaffe – mykotoxin (operativt mål 14)

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att 
företagarna säkerställer att halterna av ochratoxin A i rostade kaffebönor och malet 
rostat kaffe inte överskrider gränsvärdet. Kontrollen utförs vid alla tillverkare 
(kafferosterier), alternativt företagare (importör, huvudkontor, matmäklare) som 
sätter rostade kaffebönor eller malet rostat kaffe på marknaden i Sverige. 

Bakgrund till målet: Kaffe är ett baslivsmedel i Sverige. Medelkonsumtionen är drygt 
tre koppar per person och dag. Under lagring av kaffebönor och malet rostat kaffe kan 
mögelgift bildas, vilket bland annat kan orsaka njurskador. Mögelgifter är stabila 
föreningar som inte bryts ned under rostningen och kan alltså finnas kvar i kaffet som 
säljs till konsument.

Kontroller sker på tillverkare och importörer i kommunen genom HACCP-revision.
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Tungmetaller och mykotoxin i mjöl (operativt mål 16)

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att 
företagarna säkerställer att halterna av kadmium och ochratoxin A i mjöl av vete, 
durumvete och bovete, som avses säljas till konsument, understiger gällande 
gränsvärden. Kontrollerna ska utföras vid alla kvarnar, importörer, grossister och 
matmäklare som säljer mjöl av sådant slag. Motsvarande kontroll av mjöl ska också 
utföras när mjölet används som råvara vid industriell tillverkning av bageriprodukter 
och pastaprodukter. 

Bakgrund till målet: Spannmål kan ta upp tungmetaller som kadmium från jordarna 
där de växer. Kadmium kan ge njurskador vid långvarig, hög exponering. 
Spannmålsprodukter är baslivsmedel där förekomst av tungmetaller bör begränsas. 
Vid lagring av spannmål finns risk för att mögelgifter bildas, som kan orsaka bland 
annat njurskador. 

Kontroll sker på grossist om grossisten har detta i sitt sortiment. Vid planerad 
kontroll hos grossist kommer detta utredas. Kontroll sker genom HACCP-revision.

Saffran (operativt mål 17)

Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att 
företagarna säkerställer att saffran innehåller det som anges i märkning eller i annan 
livsmedelsinformation (äkthet), att färgämnen inte används samt att spårbarhet 
finns. Kontrollerna ska utföras vid minst 100 importörer, huvudkontor, grossister och 
matmäklare, samt e-handel och annan distansförsäljning.  

Bakgrund till målet: Kryddor är en av de tio livsmedelsgrupper som det fuskas mest 
med, enligt EU-parlamentets utskott för miljö och hälsa. Det förekommer 
inblandning av annan råvara och otillåten färgning för att vilseleda kunder. Därför 
kommer kontrollen inriktas på att verifiera äkthet, spårbarhet och frånvaro av 

Kontroll sker på importör om importören har detta i sitt sortiment. Vid planerad 
kontroll hos importör kommer detta utredas. Kontroll sker genom 
spårbarhetskontroll, provtagning, revision eller inspektion. 

Kosttillskott – fiskoljebaserade tillskott och D-vitamintillskott (operativt mål 19)

Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid alla anläggningar i 
tidigare led (huvudkontor, importörer, matmäklare, grossister inklusive e-handel) 
som släpper ut fiskoljebaserade kosttillskott och/eller tillskott med D-vitamin på 
marknaden. Detta för att verifiera att företagarna säkerställer att halterna av dioxin 
och PCB inte överskrider gällande gränsvärden i fiskoljebaserade produkter. För D-
vitaminpreparat ska kontrollen verifiera att angivna halter av vitamin D är korrekta 
samt att tillåten D-vitaminförening används.

Bakgrund till målet: Fiskolja i olika former marknadsförs på grund av sitt innehåll av 
vissa fettsyror som kosttillskott med godkända hälsopåståenden för bland annat 
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hjärnans funktion. Fet fisk kan ackumulera miljögifter som PCB och dioxin. Tillskott 
av D-vitamin rekommenderas för vissa grupper och används av många människor i 
Sverige. Kontrollen inriktas på att verifiera att angivna halter av D-vitamin är 
korrekta och att det är tillåtna föreningar som används.

Kontroll sker på grossister, e-handel och matmäklare anläggningen har detta i sitt 
sortiment. Vid planerad kontroll hos denna typ av anläggningar kommer detta 
utredas. Kontrollen sker genom HACCP-revision och verifieras genom att provtagning 
på produkterna med innehåll av vitamin D. 

2.1.1 Samordnade kontrollprojekt under 2020

SILK-projekt

Deltagande i de projekt som samordnas via SILK (samverkan i livsmedelskontrollen) 
inom Miljösamverkan Stockholms län. Under 2020 kommer kommunerna i 
Stockholms län genomföra kontroll på allergener på restaurang. 

Vallentuna kommun kommer i samverkan med SILK ta prov på godis för analys av 
syntetiska färgämnen och genomföra provtagning av is från ismaskiner för 
mikrobiologisk analys. 

3. Ansvarsfördelning inom kontrollområdet

3.1 Behörig myndighet för kontrollen

 I Livsmedelslagen (2006:813) 23 § framgår ansvarsfördelningen mellan de berörda 
kontrollmyndigheterna:

  Livsmedelsverket har bl.a. kontrollansvaret för slakterier, styckningsanläggningar, 
större köttprodukt- och köttberedningsanläggningar, större mjölk- och 
mjölkproduktanläggningar, större fisk- och fiskgrossistanläggningar, äggpackerier, 
äggproduktanläggningar, tillverkningsanläggningar för vin och spritdrycker, samt 
övriga större livsmedelsanläggningar.

  Länsstyrelsen är behörig kontrollmyndighet för livsmedelskontrollen i 
primärproduktionen. Länsstyrelsen har även ansvar att samordna och ge råd. 

 De lokala kommunala nämnderna är behörig kontrollmyndighet för anläggningar 
som hanterar livsmedel i leden efter primärproduktionen under förutsättning att inte 
Livsmedelsverket är ansvarig kontrollmyndighet.
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3.2 Ansvarsfördelning inom den behöriga 
myndigheten

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar Bygg- och miljötillsynsnämnden för 
livsmedelskontrollen. Inom miljöavdelningen ansvarar livsmedelsinspektörer och 
avdelningschef för kontrollen. Delegation av olika beslut och hur uppgifter delegeras 
beskrivs i ”Delegationsordning för Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna 
kommun” fastställd BMN 2018.009 § 5. 

Samordning mellan behöriga myndigheter 

Möjligheter till samverkan mellan kommuner regleras bland annat i kommunallagen 
och i livsmedelslagen. Samarbetet kan ske på flera olika sätt. En kommun får t.ex. 
träffa avtal med en annan kommun om att kontrolluppgifter enligt livsmedelslagen 
får skötas helt eller delvis av den andra kommunen. 

 Två gånger per år deltar handläggarna i de länsmöten som länsstyrelsen 
sammankallar till. Där deltar representanter från Länsstyrelsen, länets 
kommuner och i vissa fall en representant från Livsmedelsverket. Vid 
länsträffarna diskuteras och presenteras nyheter inom livsmedelsområdet och 
resultaten från genomförda projekt.

 Samverkan mellan Nord-Ost kommunerna sker genom minst tre 
sammankomster årligen då olika frågeställningar kan diskuteras, 
utbildningstillfällen, samsynsinspektioner och studiebesök organiseras och 
genomförs.

 Matförgiftningsutredningar sker i samarbete mellan kommunen, 
smittskyddsläkare, Länsstyrelsen och i speciella fall även Livsmedelsverket. 
Även andra kommuner kan involveras i utredningen.

 Gemensamma aktörer på marknaden hanteras ofta gemensamt av berörda 
kommuner eller kommun och länsstyrelse.

 SILK, Samverkansgrupp Inom Livsmedels Kontrollen, har möten 2 gånger/år 
och är en samverkansgrupp med syftet är att genom samarbete och operativa 
insatser skapa en effektivare och mer rättssäker livsmedelskontroll i 
Stockholmsområdet.

 Inom SILK-samarbetet genomförs olika provtagningsprojekt men även 
kontrollprojekt utan provtagning.

 RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) vidarebefordras från 
Livsmedelsverket till berörd kommun. Uppföljning sker genom återkoppling 
från kommunen till livsmedelsverket.

 iRASFF ett nationellt system för livsmedelslarm.  
 Revisioner av kommunens verksamhet genomförs av länsstyrelsen och 

livsmedelsverket.
 Livsmedelsverket samordnar och leder livsmedelskontrollen i hela landet 

genom stödjande och styrande information på Kontrollwiki, livsteck.net, 
samrådsmöten, utbildningar och riksomfattande kontrollprojekt.

 SPAT, Samordnad Provtagning Av Tappkransprover, är en samverkan mellan 
Norrvattens medlemskommuner för en samverkan kring provtagning av 
distributionsnätet. Möten hålls 2 gånger/år. 

 En samverkansform är under framtagande där Vallentuna kommun och 
Österåkers kommun avser stödja varandra inom livsmedelskontrollen.
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3.3 Samordning inom behöriga myndigheter 

Samordning av livsmedelstillsynen inom miljöavdelningen sker genom:

 Avstämningsmöten varannan vecka.
 Avdelningmöten
 Avstämning och diskussioner mellan skrivborden,
 Gemensamma inspektioner,
 M.m.

4. Befogenheter och resurser för kontrollen 

4.1 Kontrollmyndighetens befogenheter 

Livsmedelslag (2006:804) ger rätt till kommunal samverkan och överflyttning av 
kontroll, rätt att på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och tillträde till 
områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till verksamheten och där 
göra undersökningar och ta prover, stöd för föreläggande, förbud, vite och polishjälp 
samt rättelse på verksamhetsutövarens kostnad, m.m. 

4.2 Kontrollpersonal och utrustning 

Antalet livsmedelsanläggingar, dess sammanlagda kontrolltid ligger främst till grund 
för vilka personella resurser som krävs för livsmedelskontrollen. Antal anläggningar 
och anläggningstyp kan variera mellan olika år vilket gör att behovet av 
kontrollpersonal också kan variera. En behovsinventering görs därför årligen i 
samband med upprättande av kommande års kontrollplan. Den totala summan 
kontrolltid för anläggningarna under kommande år summeras då med övrig tid, 
såsom registrering, riskklassning och kontroll av nya anläggningar, klagomål, extra 
offentlig kontroll etc., utifrån erfarenhet. 

För livsmedelskontrollen i Vallentuna kommun finns ca 1,2 årsarbetskrafter. 
Livsmedelskontrollen är fördelad på två inspektörer vilket är sårbart för 
verksamheten. Om resursbrist skulle uppstå inom livsmedelskontrollen har 
kommunen svårt att klara det uppdrag som finns. Av den anledningen har ett 
samarbete påbörjats med Österåkers kommun för att framöver kunna stärka upp 
kontrollen i båda kommunerna och gemensamt se till att klara det kontrollansvar 
båda kommunerna har

För att undvika intressekonflikter och jäv används Allmänna bestämmelser (AB)

Regler för bisyssla är antagen av kommunstyrelsen 2015-12-07 § 218.

Särskild utrustning och utrymmen som krävs för att utföra kontrollen, t.ex. utrymme 
för förvaring av omhändertagna livsmedel, termometer, och skyddsutrustning finns 
angivet i rutiner för livsmedelskontrollen, G:\SBF\Miljö\Rutiner\Livsmedel
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Senast vid delårsbokslut flaggas frånvaro som kan påverka kontrollens genomförande 
(t.ex. föräldraledighet, långvarig sjukdom) eller ökat kontrollbehov. 

Nämnden har tillgång till bil för att kunna transportera sig till 
livsmedelsanläggningarna. 

I förråd på plan 3 i Tuna torg 2 finns utrymme för förvaring av livsmedelsprover, 
arbetskläder och provtagningsutrustning.

4.3 Finansiering av kontrollen

Den offentliga kontrollen ska vara riskbaserad, utföras regelbundet och 
kontrollfrekvensen ska stå i proportion till riskerna i aktuell verksamhet och med 
hänsyn tagen till resultaten i livsmedelsföretagarens egenkontroll. 

Den offentliga kontrollen ska grundas på de klarlagda riskerna i varje verksamhet 
enligt Livsmedelsverkets riskklassificering- och erfarenhetsmodul. I 
erfarenhetsmodulen tas hänsyn till tidigare resultat av livsmedelsföretagarens 
efterlevnad av lagstiftningen. 

Vallentuna kommun använder sig av Livsmedelsverkets vägledning för 
riskklassificering.

Riskklassificeringen av verksamheten sker så snart behörig firmatecknare fyllt i de 
uppgifter som behövs.

Finansieringen sker genom uttag av avgift vid anmälan för registrering, uttag av årlig 
kontrollavgift och beslut om avgift vid offentlig kontroll vid bristande lagefterlevnad.

Den årliga kontrollavgiften för respektive verksamhet framräknas ur de uppgifter som 
lämnats av behörig firmatecknare och den erfarenhet kontrollmyndigheten har av 
livsmedelsföretaget. 

Enligt 3 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel, SFS 2006:1166 
(avgiftsförordningen), är kommunerna skyldiga att ta ut en årlig avgift som täcker 
kostnaderna för den offentliga kontrollen.

Kontrollavgiften är baserad på en timtaxa. 

Vallentunas taxa för livsmedelskontrollen fastställdes av kommunfullmäktige 2017-
11-13, § 149 med uppräkning av timtaxa 2018 och 2019. 
Timtaxan har beräknats med hjälp av SKLs underlag för beräkning av taxa.

Bygg- och miljötillsynsnämndens offentliga livsmedelskontroll finansieras med 
avgifter. 
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4.4 Kompetenskrav och utbildning

Rutin finns för att årligen vidareutbilda personalen inom de områden som ingår i 
kontrollen. Utbildningar sker inom ramen för SILK, MSL och kursutbud för året. 
Aktörer kan vara Livsmedelsverket, Universitet/Högskola, SKR, men även andra 
aktörer som ger den eftersträvade kompetensutbildningen. 

En kompetensutvecklingsprofil och plan för kompetensförsörjning finns inom 
miljöavdelningen. I varje individs individuella utvecklingsplan (IUP) lyfts specifik 
kompetensutveckling som bedöms behövas in i respektive inspektörs IUP.

Krav finns på lämplig utbildning eller erfarenhet vid nyanställning eller vikariat. 
Lämplig utbildning för livsmedelskontrollen kan vara en miljö- och 
hälsoskyddsutbildning med minst 15 högskolepoäng livsmedelslagstiftning och tillsyn 
för inspektörer, livsmedelsagronom eller magisterprogram i livsmedelstillsyn 60 
högskolepoäng.

4.5 Registrering och godkännande av kontrollobjekt

Bygg- och miljötillsynsnämnden ansvarar för livsmedelskontrollen av ca 200 
registrerade anläggningar. Det finns några mindre produktionsanläggningar så som 
ett kafferosteri, bageri och grossister. Övriga anläggningar är livsmedelsbutiker, 
restauranger, pizzerior, skol- och förskolekök samt caféer. Dricksvattnet i kommunen 
kommer från Mälaren och levereras av norrvatten till kommungräns. Roslagsvatten 
har sedan ansvar för ledningsnätet och kontroll av dricksvattenkvalitén i kommunen. 
Det finns ca 17 mindre dricksvattenanläggningar i kommunen. 

Kontrollmyndigheten ska upprätthålla aktuella register över anläggningar som är 
föremål för kontroll. Livsmedelsanläggingar och dricksvattenanläggningar i 
Vallentuna kommun är registrerade i objektsregistret för livsmedelsanläggningar i 
ärendehanteringssystemet ECOS 2. Vid skapande av nytt livsmedelsobjekt, som görs 
vid nyregistrering, ny fastighetsbeteckning eller nytt organisationsnummer, skapar 
systemet ett unikt objektsnummer. Alla händelser registreras löpande i 
objektsregistret.

Uppdatering av registren görs fortlöpande och en översyn av registren sker varje år 
vid årsskiftet.

Att starta en livsmedelsanläggning utan att registrera den innan kommer i enlighet 
med lagstiftningen få ett beslut om livsmedelssanktionsavgift. 

4.6 Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad 
kontroll

Risk, storlek och erfarenhetsklassning avgör prioritering av kontrollobjekten.
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Livsmedelsverkets riskklassningsmodell används för att dela in verksamheterna i 
olika riskklasser.

Antal kontroller och frekvensen av kontrollerna för en verksamhet under ett 
verksamhetsår är baserat på riskklassningen och tidigare erfarenheter av 
verksamheten. Det betyder att en verksamhet med låg riskklass men med 
erfarenhetsklass C kan få fler besök per år än en verksamhet i högre riskklass men där 
tidigare erfarenheter varit goda. 

4.7 Rutiner för utförande av kontroll
Enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 882/2004, kan vid offentliga kontrollen, olika 
kontrollmetoder användas så som kartläggning, övervakning, verifiering, revision, 
inspektion, provtagning och analys. 

Den offentliga kontrollen kan bl.a. inbegripa följande moment: 
– granskning av livsmedelsföretagarens system för egenkontroll, 
– inspektion av lokaler, utrustning, råvaror, halvfabrikat, material som kommer 

i kontakt med livsmedel, 
– produkter och metoder för rengöring och underhåll, 
– bekämpningsmedel, märkning och presentation, 
– kontroll av hygienförhållandena i livsmedelsföretaget, 
– bedömning av livsmedelsföretagarens rutiner för god tillverkningssed (GMP), 

god hygienpraxis (GHP) och HACCP, 
– granskning av relevant dokumentation, t.ex. resultat från egenkontrollen, 
– utfrågning av livsmedelsföretagaren och berörd personal, 
– avläsning av livsmedelsföretagarens mätinstrument och mätning med 

kontrollmyndighetens instrument. 

Med begreppet system för egenkontroll menas allt en företagare företar sig (alla 
åtgärder och rutiner, oavsett om de är skriftliga eller inte) för att producera säkra, 
redliga och rätt märkta produkter. Ett system för egenkontroll innefattar alla 
grundförutsättningar, tillämpningen av HACCP-principerna och sådana särskilda 
krav eller villkor som specificeras i lagstiftningen som faller utanför begreppen 
HACCP och grundförutsättningar. 

För kontrollverksamheten används Livsmedelsverkets vägledande dokument och 
kontrollwiki samt branschriktlinjer utarbetade av branschen.

Laboratoriet är ackrediterat för de analyser som utförs. Kontroll av dess ackreditering 
sker regelbundet. Nämnden försäkrar sig om att laboratoriet har ackreditering för den 
aktuella analysen. Kontrollmetoden provtagning används i syfte att verifiera 
företagens rutiner i egenkontrollen och företagens egen provtagning och 
kontrollprojekt där provtagning ingår samt utredning av matförgiftningar.

Val av kontrollintervall är beroende av den beräknade årlig kontrolltid hos objekten. 
Val av kontrollmetoden liksom lagstiftningsområde styrs av tidigare erfarenheter av 
verksamheten, samt vilka kontrollpunkter som skall kontrolleras på verksamheten 
enligt verksamhetsplanen. Vilka lagstiftningsområden som skall kontrolleras avgör 
vilken kontrollmetod som är mest lämplig, men även verksamhetens storlek och art 
kan påverka. 
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Resultatet från kontrollen dokumenteras i kontrollrapporter eller i beslut. 
Kontrollrapport skickas till varje enskild verksamhet efter genomförd kontroll. Alla 
kontrollrapporter upprättas och sparas i ärendehanteringssystemet ECOS 2. 

4.8 Provtagning och analys

För större vattentäkter och enskilda brunnar finns ALS upphandlat. För större 
vattentäkter ligger dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) till grund för 
upphandlade tjänster och för enskilda brunnar Livsmedelsverkets råd om enskild 
dricksvattenförsörjning. 

För kommunens livsmedelsprovtagning används bland annat laboratoriet Eurofins. 

Efter kontakt med Folkhälsomyndigheten eller Livsmedelsverket eller vid brådskande 
analyser där det kan vara aktuellt med annat laboratorie än ALS eller Eurofins, kan 
det bli aktuellt att anlita taxi för brådskande transport av analysmaterial till 
inlämningsstället.

Provtagning, urval och hantering sker inom SILK:s provtagningsplan där 
tillvägagångssätt finns angivna för de olika projekten.

Vid misstanke om matförgiftning ska provtagning ske på aktuellt livsmedel, om det 
finns kvar, och analyseras avseende aktuella parametrar efter samråd med 
ackrediterat laboratorie. Provtagningen ska ske skyndsamt.

Vid samråd med ackrediterat laboratorie avgörs om analysmaterial ska skickas med 
taxi omgående eller frysas in och skickas vid ordinarie avhämtning. Sommartid kan 
ytterligare hämtningsdag förekomma efter överenskommelse med laboratoriet, detta 
meddelas senast under juni månad.

Se även rutin för anmälan misstänkt matförgiftning under 
G:\SBF\Miljö\Rutiner\Livsmedel

Rutiner för hur provtagning utförs finns under G:\SBF\Miljö\Rutiner\Livsmedel

4.9 Rapportering av kontrollresultat
Genom 31 § livsmedelsförordning (2006 :813) bemyndigas Livsmedelsverket att 
föreskriva att kontrollmyndigheterna ska lämna rapporter om sin kontroll.

Livsmedelsverket har meddelat i en för kommunerna bindande föreskrift SLVFS 
2000:25 om rapporteringsskyldighet för tillsynsmyndigheter. I denna föreskrivs att 
de kommunala nämnder som utövar kontroll enligt livsmedelslagen till 
Livsmedelsverket ska lämna de uppgifter om tillsynen som verket särskilt beslutar 
om. 

Kontrollresultaten rapporteras till livsmedelsverket årligen kommunrapporteringen 
Kontrollresultaten sammanställs automatiskt i ärendehanteringssystemet ECOS2. 

Kommunerna ska via kontroller på registrerade kontrollobjekt, övervaka så att de 
livsmedel som produceras är säkra. Vidare att i de fall skadliga livsmedel kan 
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misstänkas ha spridits, medverka till att dessa spåras, återtas från marknaden och 
oskadliggörs samt att orsaken bakom utreds. Kontrollen av vattenverken är i detta fall 
särskilt väsentlig med tanke på vattnet som möjlig väg för smittspridning.

Enligt föreskriften om epidemiologisk utredning av livsmedelsburna utbrott (LIVSFS 
2005:7) skall kontrollmyndigheterna rapportera även dessa utbrott till 
Livsmedelsverket. Föreskriften innehåller även krav på bevarande och förvaring av 
livsmedelsprover vid livsmedelsburna utbrott.

Rapporten innehåller en sammanställning över kontrollresultat i form av antal och 
grund för förelägganden och beslut. Antal inspektioner, revisioner, kontrollerade 
anläggningar, antal kontroller totalt, provtagningar och utfall, offentlig kontroll mm.  

4.10 Öppenhet i kontrollen 

Allmänheten skall i regel ha tillgång till information om den behöriga myndighetens 
kontrollverksamhet och dess effektivitet, information i enlighet med artikel 1 i 
178:2002.

Den behöriga myndigheten skall på lämpligt sätt säkerställa att dess personal inte 
lämnar ut information som den fått del av i samband med offentlig kontroll och som 
är av den arten att den i vederbörligen motiverade fall omfattas av sekretess. 
Sekretesskyddet får inte hindra spridning via obehöriga myndigheter av den 
information som avses i punkt 1 b. bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
skall inte påverkas. 

Den information som omfattas av sekretess inbegriper följande:

 sekretess i samband med förundersökning eller pågående rättegång,
 personuppgifter.
 Dokument som omfattas av ett undantag enligt Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens 
tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar.

I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Tryckfrihetsförordningen 
(1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär detta 
att alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som 
finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium. I diariet 
registreras uppgifter om dels de handlingar som kommer in till myndigheten, till 
exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som upprättas vid myndigheten, 
till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet registreras både offentliga och Vem 
som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet.  En 
allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av 
den. Vissa handlingar kan dock innehålla uppgifter som är sekretessbelagda, alltså 
hemliga. Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon ber 
att få ut en handling. 
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Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet.  
En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del 
av den. Vissa handlingar kan dock innehålla uppgifter som är sekretessbelagda, alltså 
hemliga. Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon ber 
att få ut en handling. 

Från och med den 25 maj 2018 gäller även reglerna i dataskyddsförordningen 
(GDPR), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Alla offentliga handlingar kan begäras ut och kopieras då upp skyndsamt, om det rör 
sig om en mindre mängd information. Vid önskemål om större mängd information tas 
en avgift ut motsvarande materialkostnaden och information ges om att det behövs 
lite mer tid för att utföra önskemålet.

Postlista lämnas till lokaltidningar om de så önskar.

Kontrollrapporter, beslut och andra handlingar så som analyssvar finns i 
ärendehanteringssystemet Ecos 2 och äldre handlingar finns också i bygg- och 
miljötillsynsnämndens miljöarkiv och i kommunarkivet. Handlingar lämnas ut vid 
förfrågan.

5. Sanktioner - åtgärder vid bristande 
efterlevnad av lagstiftningen
När nämnden konstaterar att en verksamhet inte uppfyller kraven i 
livsmedelslagstiftningen kommuniceras detta med företagets representanter 
muntligen på plats och skriftligt i en kontrollrapport, föreläggande eller beslut. 
Beroende på allvarlighetsgraden och på när anläggningen ska ha sin nästa planerade 
kontroll kan företagarens åtgärder följas upp i offentlig kontroll eller vid nästa 
ordinarie kontroll. I vissa fall med allvarliga avvikelser fattas beslut om sanktion 
direkt när avvikelsen har konstaterats. Annars fattas beslut om sanktion i det fall 
avvikelsen inte är åtgärdad vid uppföljningen. Sanktioner som kan bli aktuella är:

- föreläggande att vidta vissa åtgärder
- förbud att bedriva viss verksamhet, t.ex. nedkylning 
- förbud att bedriva livsmedelsverksamhet i anläggningen (stängning)
- förbud mot utsläpande på marknaden av visst livsmedel (saluförbud)
- omhändertagande av livsmedel 

Livsmedelsinspektören och miljöchefen har en långtgående delegation gällande krav 
på åtgärder som kan ställas vid bristande efterlevnad. Livsmedelslagen föreskriver 
även att kontrollmyndighet ska verka för att överträdelser av livsmedelslagstiftningen 
beivras, d.v.s. lämna ärendet till åtal vid bristande efterlevnad.

Rutiner för när sanktionsåtgärder vidtas är ett av kontrollmyndighetens verktyg för 
att säkerställa att alla verksamheter behandlas lika. Se, 
G:\SBF\Miljö\Rutiner\Livsmedel.
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6. Uppföljning och utvärdering av kontrollen 

6.1 Uppföljning

Varje månad revideras kontrollen mot verksamhetsplanen för året. En redovisning av 
överensstämmelsen med planeringen och en prognos redovisas vid 
tertialuppföljningen. Utfallet för året redovisas i början av kommande år i 
verksamhetsberättelsen. 

Revision av kontrollplan, verksamhetsplan och rutiner sker under varje årsskifte 
under dec – jan, samtidigt som verksamhetsberättelsen sammanställs. Rutinerna 
uppdateras löpande vid behov och vid årsskiftet.

Rutiner finns för att säkerställa att alla verksamheter bedöms lika av olika 
inspektörer. Normerande kontroller inom nordostsamarbetet, STONO ska även de 
leda till en lika bedömning.

Bygg- och miljötillsynsnämnden ges fortlöpande information om budget och 
verksamhet i och med att månadsrapporterna redovisas. Förutom ekonomisk rapport 
innehåller månadsrapporten även en kort uppföljning av verksamheten.

6.2 Revisioner

Livsmedelsverket och länsstyrelsen reviderar livsmedelskontrollen i enlighet artikel 
4.6 i förordning (EG) nr 882/2004.

Länsstyrelsen reviderade livsmedelskontrollen i Vallentuna kommun senast under 
2017 och Vallentuna kommun har inga avvikelser kvar från revisionen. 

Livsmedelsverket utför kommuninspektion och normerande kontroll. Senaste 
normerande kontrollen för livsmedel, då även länsstyrelsen medverkade, utfördes i 
Vallentuna kommun 2017 och då inom ekologiskt i butik. 

Sveriges livsmedelskontroll, inklusive revisionssystemet, granskas av EU-
kommissionens direktorat för hälsa och livsmedel (DG SANTE F, tidigare FVO).

Kommunens revisorer reviderar också nämndens verksamhet.

Revisionen har i syfte ge kommunens revisorer ett underlag för bedömning av hur 
nämnderna under året utfört sin uppgift utifrån av kommunfullmäktige angivna mål, 
inriktning och ramar. 
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6.3 Utvärdering

Vallentuna kommun har under senare år medverkat i partnerskapet Stockholm 
Business Alliance. En produkt av samarbetet är Nöjd kund index där kunder inom 
kommunens olika förvaltningar har svarat på frågor avseende bemötande, 
lättillgänglighet, kompetens osv. Resultaten sammanställs och presenteras 
kommunerna där varje enhet sedan arbetar med sina svaga punkter. 

Bygg- och miljötillsynsnämnden har tidigare år haft för få svar för att kunna få ett 
resultat men kommer att få ett resultat för kontrollen 2019 som presenteras under 
april månad. 

För att kunna utvärdera effektiviteten och ändamålsenligheten sker en utvärdering 
inom kontrollverksamheten årligen. Resultaten av utvärderingen ligger till grund för 
planering nästkommande år.

7. Beredskap
Bygg- och miljötillsynsnämnden har en tagit fram en beredskapsplan för dricksvatten 
och livsmedel. Beredskapsplanen finns på G:\SBF\Miljö\Rutiner\Livsmedel och i 
kommunens kris- och beredskapspärm.

RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed är EU:s system för att varna för 
hälsovådliga livsmedel. Systemet är ett särskilt förfarande för kontrollmyndigheterna 
för att informera varandra om livsmedel på marknaden vari hälsofaror påträffats. 
Informationen sprids via Euopakommissionen till ett nätverk av kontrollmyndigheter. 
Det finns en rutin för hantering av RASFF på G:\SBF\Miljö\Rutiner\Livsmedel.

Livsmedelsverket kan använda sig av sin webbplats http://www.livsteck.net som 
informationskanal till kommuner och länsstyrelser som ett komplement till den 
ordinarie webbplatsen.

Jordbruksverket använder STUDS-DBS som beslutsstödsystem för att för lagra och 
sammanställa information vid utbrott av epizootisk sjukdom m.m. Av särskild 
betydelse är möjligheter till inlagring av positionssystem i kartor som länkas till GPS 
system. Detta ökar möjligheterna att identifiera spärrzoner samt att hitta fram, vid 
insatser på anläggningsnivå.

Jordbruksverket har även ett internt krisledningssystem, LEIF (Ledning och 
Informationssystem) som stöd för verksamheten. 

Jordbruksverket ansvarar för att utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt 
artikel 13 i förordning (EG) nr 882/2004 om allmän beredskapsplan för foder och 
livsmedel.

En särskild webbsida för information om smittsamma djursjukdomar arbetats fram 
(http://www.epiwebb.se). Denna är tillgänglig för så väl veterinärer som allmänhet.
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Livsmedelsverket ansvarar för den Nationella vattenkatastrofgruppen VAKA. VAKA 
ger stöd till kommuner och regioner som drabbats eller kan komma att drabbas av 
problem med dricksvattenförsörjningen.

På www.krisinformation.se finns samhällsinformation om kriser och risker i 
samhället.

8. Nationell plan för kontrollen i 
livsmedelskedjan
I Sveriges nationella plan för kontroll i livsmedelskedjan beskrivs hur den offentliga 
kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd sker. Nationella 
planen finns bl.a. på Livsmedelsverkets webbplats www.livsmedelsverket.se.

http://www.krisinformation.se/
http://www.livsmedelsverket.se/
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