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2012 
Dnr MN-2012-0014     Dpl 520 
 
Miljöförvaltningens förslag 
Miljönämnden godkänner kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2012. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöförvaltningen har arbetat fram en kontrollplan för offentlig kontroll av 
livsmedel gällande 2012. Kontrollplanen beskriver hur miljönämnden i Karlstads 
kommun avser att uppfylla de krav som ställs på offentlig kontroll i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 
om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, den 3 januari 2012 
Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel, januari 2012 
 
Ärende 
Miljöförvaltningen har arbetat fram en kontrollplan för offentlig kontroll av 
livsmedel gällande 2012. Kontrollplanen beskriver hur miljönämnden i Karlstads 
kommun avser att uppfylla de krav som ställs på offentlig kontroll inom 
livsmedelskedjan. Kraven finns bl.a. Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa 
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelser om djurhälsa och djurskydd. 
 
I kontrollplanen ingår beskrivning av målen för kontrollen, ansvarsfördelning, 
befogenheter och resurser, organisation och utförande, uppföljning och 
utvärdering, beredskap samt den nationella kontrollplanen. I kontrollplanen 
redovisas också en behovsutredning för livsmedelskontrollen 2012 och en tabell 
som visar hur tillgängliga resurser för livsmedelskontrollen kommer att användas 
under 2012. 
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Den information som finns i kontrollplanen finns även med i förkortad version i 
avsnittet om livsmedelskontroll i verksamhetsplanen för 2012-2013. 
 
Kontrollplanen för offentlig kontroll av livsmedel uppdateras årligen i samband 
med framtagande eller revidering av verksamhetsplanen. 
 
 
 
 
Helena Berg Eva-Karin Lindner 
t f miljödirektör livsmedelsinspektör 
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