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Ekonomisk rapport för Miljö- och byggnadsnämnd  en 

efter oktober år 2021 

 
 

Driftredovisning med prognos (tkr) 
 

 
 
SAMMANFATTNING 

Miljö- och byggnadsnämnden har en positive avvikelse på 1 165 tkr efter oktober månad. Övriga intäkter hamnade på 3 854 tkr, 

vilket är 1 130 tkr    högre än budget för perioden. Kostnaderna inkl. räntor hamnade på 10 377 tkr, vilket är 35 tkr lägre än budget för 

perioden. Större delen av intäkterna beror på ett högt antal bygglovsansökningar, årliga avgifter för livsmedelskontroll samt 

miljökontroll. Dessutom är personalkostnaderna lägre p.g.a. VAB och sjukfrånvaro. Bostadssociala bidrag har kommit igång 

ordentligt och överstigit de förväntade kostnaderna med 106  tkr över budget och mer förväntas innan årets slut. 

MBN beräknas få ett överskott om 400 tkr i slutet på 2021. Det är främst högre bostadssociala bidrag som drar ner prognosen  

och mer förväntas komma innan årets slut. Miljöenheten beräknas få in högre intäkter för miljöskydd enligt tidigare prognos. 

Dessutom beräknas kostnaderna för personal bli fortsatt låga i år p.g.a. frånvaro i dessa pandemitider. 
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Driftsredovisning på underordnade ansvar 
 
Miljö- o bygg.nämnd 

 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 

 
UTFALL 

Miljö- och byggnadsnämnden har en positive avvikelse mot budget på 22 tkr efter oktober månad. Kostnadsbudgeten är 420 tkr 

för att täcka arvoden och övriga kostnader knutna till nämndens sammanträden. 328 tkr i kostnader har förbrukats vid månadens 

slut. 

PROGNOS 

Miljö- och byggnadsnämnden beräknas gå jämnt med budget i slutet på 2021. Kostnaderna för nämndsammanträden fortsätter att 

ligga nära budget så nuvarande prognos förblir oförändrad. 

 

 
Miljö och bygg gemensamt 

 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 

 
UTFALL 

Miljö- och byggnadsnämnden gemensamt har ett negativt resultat om 80 tkr efter oktober månad. Kostnadsbudgeten inkl. räntor 

uppgår till 1 179 tkr, vilket är samma som kommunbidraget. Här finns kostnaderna för nämndens energirådgivning och 

administrativa stöd från kommunledningskontoret samt teknik- och fritidsförvaltningen. Kostnader och räntor om 1 063 tkr har 

bokförts, vilket är 80 tkr högre än månadens förväntade kostnader. En stor del av de ökade kostnaderna beror på införskaffade 

kontorsmöbler samt diverse förbrukningsmaterial. 

PROGNOS 

Miljö- och bygg gemensamt förväntas gå jämnt med budget i slutet på 2021. Kostnaderna är något högre än budget för perioden 

men inget som påverkar nuvarande prognos, så den förblir oförändrad. 
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Miljöenhet 

 
Driftredovisning med prognos (tkr) 
 

 

UTFALL 

Miljöenhetens resultat fick ett överskott om 604 tkr efter oktober månad. Intäkterna för taxor och avgifter är budgeterade till 1 544 tkr 

och kostnaderna till 4 201 tkr. Kommunbidraget budget uppgår till 2 477 tkr. Här återfinns kostnaderna och intäkterna för miljö-, 

hälso- och livsmedelsinspektionerna. Kostnaderna för perioden uppgår till 3 297 tkr vilket är 44 tkr lägre än budget. Intäkterna exkl. 

kommunbidraget hamnade på 1 847 tkr vilket är 560 tkr högre än budget för perioden. Dessa intäkter består främst av årliga avgifter 

för livsmedelstillsyn samt miljöskydd, varav taxan för den sistnämnda ökade under året.  

PROGNOS 

Miljöenheten beräknas få ett överskott om ca 400 tkr i slutet av 2021. Kostnaderna håller sig på en stabil nivå men kan öka något 

kopplat till personalkostnader. Intäkterna kommer att överstiga budgeterad nivå och en prognosen på 400 tkr är försiktig. 

 

 
Fysisk planering 

 
Driftredovisning med prognos (tkr) 

 

 
UTFALL 

Den fysiska planeringen har ett överskott om 726 tkr efter oktober. Kommunbidraget är budgeterat till 2 904 tkr och övriga intäkter 

till 1 725 tkr. Kostnaderna har en budget på 4 595 tkr plus 34 tkr i räntekostnader. Denna månad har kostnader och räntor om 3 702 

tkr bokförts, vilket är 156 tkr lägre än periodens budget. Intäkterna för taxor och avgifter uppgår till 2 008 tkr, vilket är 570 tkr högre 

än budget för perioden. Det är bygglovsavgifter som står för majoriteten av intäkterna. Kostnadsposterna för bygglov bibehåller ett 

överskott på personalsidan. Frånvaron har ökat under Coronapandemin och orsakat både ökad VAB och sjukskrivning under årets 

lopp. 

PROGNOS 

Fysisk planering beräknas få ett överskott om 300 tkr vid årets slut. Kostnader för planuppdrag kommer in i jämn takt men täcks av 

motsvarande intäkter. Byggloven står för majoriteten av överskottet men vi ser att personalkostnaderna har blivit lägre under dessa 

pandemi tider. 
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Bostadsanpassning 

 
Driftredovisning med prognos (tkr) 
 

 

UTFALL 

Bostadsanpassningsbidragen har ett underskott om 106 tkr efter oktober månad. Kostnaderna är budgeterade till 2 258 tkr. 

Kommunbidragen har en budget om 2 258 tkr. Kostnaderna hamnade på 1 988 tkr efter oktober vilket är 106 tkr högre än budget 

för perioden. Bostadssociala bidragskostnader registreras för fullt och överstiger förväntad budget. Mer bidragsansökningar är att 

vänta fram till årets slut. 

PROGNOS 

Bostadsanpassningen beräknas överstiga budget med 300 tkr I slutet på året. Bidragsansökningarna har  kommit igång de 

senaste månaderna och förväntas överstiga den fastställda budgeten. 

 

 
Investeringsuppföljning (tkr) 

 

 
Årets investeringsbudget ligger på 180 tkr där 50 tkr beräknas bli förbrukat på ett nytt ärendehanteringssystem vid årets slut. 
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Förslag till sammanträdesdatum 2022 
Sammanfattning 
Varje år beslutar kommunfullmäktige och nämnderna om nästkommande års 
sammanträdesdagar. 
För att få en fungerande sammanträdesplanering är det av vikt att alla nämnder 
planerar in nästa års kalender i god tid. Politiken får också möjlighet att se över 
och göra prioriteringar utifrån sammanträdesplaneringen. Utgångspunkten är 
att planeringen ska vara lätt att följa och förstå för både tjänstemän och 
politiker samt vara anpassad till kommunens budget- och bokslutsprocess.  
Aktuellt förslag bygger på samma principer som föregående år. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 
samt kommunfullmäktige att fastställa sin respektive sammanträdesplanering 
för 2022. För att ytterligare förtydliga vikten av en förbättrad och effektiv 
ärendeprocess föreslår kommunledningskontoret att nämnderna ska förlägga 
sina sammanträden på tisdagar, onsdagar eller torsdagar vissa veckor. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av miljö- och byggförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2021-10-04 § 106 

Förvaltningens ståndpunkt 
Miljö- och byggförvaltningen har upprättat förslag på sammanträdesdagar 
för år 2021 för miljö- och byggnadsnämnden. 
Nämnd – tisdagar 
18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 16 augusti,  
20 september, 18 oktober, 22 november och 13 december. 
Nämndmöten kl. 13:00-15:00 i Gillbergarummet, Städet. Gruppmöten 12:30. 
Beredning – tisdagar 
11 januari, 8 februari, 8 mars, 12 april, 10 maj, 14 juni, 9 augusti,  
13 september, 11 oktober, 15 november och 6 december. 
Beredningsmöten kl.07:30 i Ljusrummet, Städet. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar anta förslag till sammanträdesdagar 
för år 2022. 
 

Peter Pettersson 
Förvaltningschef 

Eva Holmgren 
Nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret i Säffle
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Kommunfullmäktige 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 106 Dnr KS/2021:185 

Förslag till sammanträdesplanering för kommunfullmäktige 
2022 
Ärendebeskrivning 
Varje år beslutar kommunfullmäktige och nämnderna om nästkommande års 
sammanträdesdagar. 
För att få en fungerande sammanträdesplanering är det av vikt att alla nämnder 
planerar in nästa års kalender i god tid. Politiken får också möjlighet att se över och 
göra prioriteringar utifrån sammanträdesplaneringen. Utgångspunkten är att 
planeringen ska vara lätt att följa och förstå för både tjänstemän och politiker samt 
vara anpassad till kommunens budget- och bokslutsprocess.  
Aktuellt förslag bygger på samma principer som föregående år. 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt 
kommunfullmäktige att fastställa sin respektive sammanträdesplanering för 2022. 
För att ytterligare förtydliga vikten av en förbättrad och effektiv ärendeprocess 
föreslår kommunledningskontoret att nämnderna ska förlägga sina sammanträden 
på tisdagar, onsdagar eller torsdagar vissa veckor. 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll § 135, 2021-09-20. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande, 2021-08-30. 
Förslag till sammanträdesplanering för 2022. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sin sammanträdesplanering för år 
2022 enligt föreslagen planering. 

2. Nämnderna förlägger sina sammanträdesdagar tisdagar, onsdagar eller 
torsdagar enligt nedanstående datum: 
- Vecka 3 (18-20 januari) 
- Vecka 7 (15-17 februari) 
- Vecka 11 (15-17 mars) 
- Vecka 16 (19-21 april) 
- Vecka 20 (17-19 maj) 
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Kommunfullmäktige 
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- Vecka 33 (16-18 augusti) 
- Vecka 38 (20-22 september) 
- Vecka 42 (18-20 oktober) 
- Vecka 47 (22-24 november) 

I juni och december månad väljer nämnderna fritt. 
 
 
__________________ 
2021-10-08 Utdrag till 
Samtliga nämnder 
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 Miljö- och byggnadsnämnden   

 

Avskrivningar 2021 
Sammanfattning 
Från Kommunledningskontoret, ekonomienheten har överlämnats förslag till 
avskrivning kundfordringar 2021 på totalt 44 680 kronor exkl moms.  
I de fall åtgärder varit möjliga att vidta har så gjorts genom att skicka 
påminnelser.  

Beslutsunderlag 
Förslag till avskrivning, 2021-10-22 

Förvaltningens ståndpunkt 
Verksamheten Livsmedel kommer att belastas med 44 680 kronor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och bygg föreslår att miljö- och byggnadsnämnden godkänner 
förslaget till avskrivning. 
 

Peter Pettersson 
Förvaltningschef 

Eva Holmgren 
Nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
- Ekonomienheten
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Datum 

2021-11-15 
 

Mb 2021-xxx 

 

 
 
Kontrollplan för livsmedelstillsynen år 

2022-2024 
 
Kontrollmyndighet: Säffle Kommun, Miljö- 
och byggnadsnämnden 
 
 
Beslutad av miljö- och byggnadsnämnden 2021-xx-xx  
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1  Sammanfattning 

Den här kontrollplanen är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur 
de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av 
myndigheten. Kraven finns bland annat i förordning (EU) 2017/625 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 byggnadsnämnden ansvarar för den offentliga kontrollen av 
registrerade livsmedelsanläggningar enligt livsmedelsförordningen 23 och 25 §§ 
inom Säffle Kommun. Planeringen av kontrollen för år 2022-2024 i kommunen 
utgår från Sveriges nationella kontrollplan för åren 2020-2022 (del 1-4). 
 
Kommunen har ca 150 registrerade livsmedelsanläggningar varav 16 
dricksvattenanläggningar. Offentlig kontroll planeras under år 2022 vid ca 50 % 
av anläggningarna. Alla anläggningar inom riskklass 1-4 prioriteras. 
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2  Mål för myndigheterna i 
livsmedelskedjan  

Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. 
Gemensamma mål för för myndigheterna inom livsmedelskedjan är att: 
 
 Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är 

producerande och hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om 
livsmedlen är enkel och korrekt.  

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

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

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

2.1  Gemensamma effektmål för myndigheterna i 
livsmedelskedjan 
I Sverige finns en nationell kontrollplan (NKP) för livsmedelskedjan för åren 
2020-2022. Den nationella kontrollplanen har tagits fram gemensamt av 
myndigheterna i livsmedelskedjan (Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens 
veterinärmedicinska anstalt, länsstyrelserna, kommunerna genom Sveriges 
Kommuner och Landsting samt Generalläkaren). Kontrollplanen följer EU-
reglerna för kontroll i hela livsmedelskedjan – från jord till bord. Målet för 
livsmedelslagstiftningen är att skydda människors och djurs hälsa samt värna om 
konsumenternas intressen. Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan:  
 anger strategisk inriktning för den offentliga kontrollen, nationella mål och 

prioriteringar  
 beskriver hur den offentliga kontrollen är organiserad, hur den genomförs, 

följs upp och utvecklas  
 beskriver organisation och operativ funktion av beredskapsplaner och 

hantering vid kris  
 är ett gemensamt vägledande dokument för myndigheterna i livsmedelskedjan 

och som ger information till företag och konsumenter om kontroll och 
beredskap  

 
Det finns övergripande nationella mål för alla myndigheter i hela 
livsmedelskedjan (livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd samt växtskydd): 
 Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är 

producerande och hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om 
livsmedlen är enkel och korrekt. 
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 De livsmedelsproducerande växterna och djuren är friska och utgör inte någon 
allvarlig smittorisk. 

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

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

2.1.1 Gemensamma effektmål 
Med utgångspunkt från de övergripande målen har fyra gemensamma effektmål 
fastställts. Effektmålen utgår från fyra fokusområden. Säkert dricksvatten, 
mikrobiologiska risker, kemiska risker och information i livsmedelskedjan: 
 För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av 

kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvatten minska. 
 Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på campylobakter, 

listeria, ehec/vtec och norovirus. 
 Minska hälsoeffekterna till följd av miljöföroreningar (fokus dioxiner och 

PCBer), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. 
 Information om livsmedel och om livsmedelsproducerande djur och växter 

kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan. 
 

2.1.2 Operativa mål  
De operativa målen (se bilaga 2) är ett samlat grepp mot särskilda risker i mat och 
dricksvatten. Målen finns i den nationella kontrollplanen (NKP) och utgår från 
effektmål inom fyra fokusområden - säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker, 
kemiska risker och säkerställa information i livsmedelskedjan. Inom varje 
fokusområde finns operativa mål som syftar till att effektmålen inom respektive 
område uppnås. De operativa målen hjälper oss att nå de gemensamma målen. De 
operativa målen tar i första hand sikte på den kontroll som rör livsmedel som är 
baslivsmedel, livsmedel som konsumeras av känsliga grupper som barn och äldre 
och livsmedel som är förknippade med kända säkerhets- eller redlighetsproblem.  
 
Myndighetsmål:  

 Alla kontrollmyndigheter har en plan för livsmedelskontrollen inom sitt 
område för att utföra kontroll i tillräcklig omfattning.  

 Alla kontrollmyndigheter planerar och utför kontroll med fokus på de största 
hälsoriskerna och på det som på ett avgörande sätt kan vara vilseledande för 
konsumenterna.  

 Alla kontrollmyndigheter har rätt kompetens för att upptäcka avvikelser och 
bedöma dess risker.  

 Alla kontrollmyndigheter använder de kontrollmetoder som är bäst lämpade 
för att upptäcka avvikelser inom de områden man kontrollerar.  

 Alla kontrollmyndigheter vidtar de åtgärder som är nödvändiga så att de 
avvikelser som upptäckts i kontrollen åtgärdas inom utsatt tid samt följer 
sedan upp (verifierar) att avvikelser åtgärdas 
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De operativa målen (se bilaga 2) ska läsas och tillämpas med myndighetsmålen 
som bakgrund. De operativa målen hjälper oss att nå de gemensamma målen. De 
operativa målen tar i första hand sikte på den kontroll som rör livsmedel som är 
baslivsmedel, livsmedel som konsumeras av känsliga grupper som barn och äldre 
och livsmedel som är förknippade med kända säkerhets- eller redlighetsproblem.  
 
Offentlig livsmedelskontroll utförs för att verifiera efterlevnaden av bestämmelser 
som syftar till att förhindra, undanröja eller reducera hälsorisker. Kontrollen utförs 
också för att säkerställa god sed inom handeln och skydda konsumenternas 
intressen, exempelvis genom kontroll av märkning och annan 
konsumentinformation. Ett grundkrav i lagstiftningen är att den offentliga 
kontrollen är effektiv, i betydelsen att den har avsedd effekt (se artikel 5 i 
förordning (EU) nr 2017/625). 
 
 

2.2  Kontrollmyndighetens mål för kontroll inom 
kontrollområdet 
 
Enligt Säffle Kommuns Folkhälsoplan (KF 2013-09-30, § 134) är ett utav 
kommunens målområden ”Goda matvanor och säkra livsmedel”. Där ett utav 
delmålen är att aktualisera och följa upp gällande riktlinjer avseende utbud och 
kvalitet inom den kommunala verksamheten. Miljö- och byggnadsnämnden står 
som en ansvarig part för detta tillsammans med barn- och utbildningsnämnden.  
För att uppfylla detta mål prioriteras kontroll vid skolor och förskolor. 
 
Det fjärde av miljö- och byggnadsnämndens övergripande mål (beslutat av KF, 
2018-06-20, § 75 dnr 2018-000117) är att utföra ”God och effektiv miljö- och 
hälsoskyddstillsyn samt livsmedelstillsyn”, detta mäts genom måttet ”följa 
framtagen tillsynsplan” och målet är att utföra 100 % av den planerade kontrollen. 
De övergripande målen har brutits ned i nämndmål och där handlar nämndmål 
nummer 4 om livsmedel: ”Alla konsumenter inom kommunen erbjuds säkra 
livsmedel”, detta mäts genom måttet ”andelen utförda inspektioner inom 
livsmedelstillsyn utifrån framtagen riskbaserad tillsynsplan” och målet är att 
utföra 100 % av den planerade livsmedelskontrollen. Enligt planen ska ca 50 % av 
livsmedelsanläggningarna kontrolleras under år 2022. Under 2023 planeras ca 65 
% av anläggningarna att kontrolleras, under 2024 planeras ca 50 % av 
anläggningarna att kontrolleras. Alla anläggningar inom riskklass 3-4 ska få minst 
ett kontrollbesök. Förskolor och skolor ska få kontroll enligt plan.  
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3  Ansvarsfördelning inom kontroll-
området  

3.1  Behörig central myndighet  
Ansvaret för den offentliga kontrollen på central nivå är Livsmedelsverket (§ 18 
Livsmedelsförordningen 2006:813). 

3.2  Behörig myndighet för kontrollen  
Kontrollmyndigheten på regional nivå är länsstyrelsen och på lokal nivå är det 
kommunerna. På lokal nivå utför kommunen huvuddelen av kontrollen inom 
livsmedelsområdet (11 § i Livsmedelslagen 2006:804). 

3.3  Ansvarsfördelning mellan de behöriga 
myndigheterna 
Ansvarsfördelningen beskrivs i avsnittet ” Nationella kontrollplanen  /  Så här 
utförs kontrollen  /  Vem, vad, hur? - inom lagstiftningens olika områden  /  
Livsmedel Vem kontrollerar vad?” i NKP som publiceras på livsmedelsverkets 
hemsida för år 2018-2021. Fördelningen är lagstadgad enligt 23 § i 
Livsmedelsförordningen (2006:814) samt 59-61 §§ i Djurskyddsförordningen 
(1988:539). 

3.4  Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten 
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens myndighetsutövning enligt 
livsmedelslagstiftningen enligt nämndreglementet för miljö- och 
byggnadsnämnden, Säffle Kommun (antaget av KF 2018-02-12 § 11). 
 
Ansvarsfördelningen framgår av gällande delegeringsordning, som fastställdes av 
Miljö- och Byggnadsnämnden den 19 mars 2013 § 18 samt reviderades 12 
september 2017 § 87.  Miljöchef samt miljö- och hälsoskyddsinspektör har långt 
gående delegation gällande de befogenheter som kontrollmyndigheten har. Om 
ärendet är av större vikt eller av principiell innebörd ska beslut i ärendet tas utav 
nämnden. 
 
I tabellen nedan redovisas utdrag ur delegeringsordningen (se aktuellt dokument 
för fullständig delegeringsordning). 
 
Tabell 1. Utdrag ur Säffle Kommun, Miljö- och byggnadsnämndens delegeringsordning 
gällande livsmedelskontrollen 
Beslut om  Delegat  
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Registrering av 
livsmedelsanläggning  

A  

Riskklassificering av 
livsmedelsanläggning  

A  

Avgift för registrering och 
godkännande  

A  

Avgift för uppföljande 
kontroll  

A  

*Förelägganden och förbud  A  
Omhändertagande av vara  A  
Destruktion av 
omhändertagen vara  

A  

Sanering  A  
A = Miljöchef/Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
*Vid föreläggande med vite över 10 000 kronor ska ärendet tas i nämnden 
 

3.5  Opartiskhet på alla nivåer 
Det är kommunallagen 2017:725 som reglerar frågan om opartiskhet och jäv för 
politiker och cheftsnivå.  Enligt 5 kapitel § 47-48 kommunallagen  får en 
fullmäktigeledamot inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör 
ledamoten själv, ledamotens make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon 
annan närstående. Lagar kring jäv för en förtroendevald i nämnd finns i 6 kapitlet 
§ 28-32  och för personalföreträdare 7 kapitlet § 4. 
 
För att säkerställa opartiskhet på alla nivåer, det vill säga på inspektörs-, chefs-, 
och politikernivå, vidtar Säffle kommun åtgärder. Sammarbetsavtal finns mellan 
Miljö- och byggnadsnämnden Säffle kommun och Kommunstyrelsen samt 
Jävsnämnden i Grums kommun (dnr 2013-000423, beslutad 2013-08-27). 
Vid ingående av anställning får medarbetare redogöra för eventuell bisysslor och 
de får inte ha sådan följd att arbetstagaren blir jävig i sina uppgifter. 
 
Artikel 4.1 förordning (EU) 2017/625  
För vart och ett av de områden som omfattas av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 (i denna 
förordning) ska medlemsstaterna utse den eller de behöriga myndigheter som ska tilldelas ansvaret 
för att organisera eller utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. 
 
Artikel 5.1b förordning (EU) 2017/625  
Varje behörig myndighet ska ha förfaranden och/eller arrangemang för att säkerställa 
opartiskheten, kvaliteten och enhetligheten i fråga om offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet på alla nivåer. 
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4  Samordning 

4.1  Samordning mellan behöriga myndigheter  
Miljö- och byggnadsnämnden i Säffle Kommun deltar genom 
liuvsmedelsinspektör/miljö- hälsoskyddsinspektör vid de länsmöten som hålls två 
gånger per år. Deltar vid dessa träffar gör kommunerna i Värmland, länsstyrelsen, 
smittskyddet och livsmedelsverket. Miljö- och byggnadsnämnden ingår i 
nätverket Miljösamverkan Värmland. Miljö- och byggnadsnämnden deltar vid 
utbildningsdagar, projekt och andra informationsträffar som anordnas av nätverket 
för att sträva efter samverkan mellan kommuner och andra berörda myndigheter.  
Miljösamverkan Värmland har även en möteskanal via Teams där diskussioner 
som rör tillsynsarbetet diskuteras mellan olika kommuner.  
 
Livsmedelsverkets hemsida samt kontrollwiki besöks kontinuerligt, och vid 
eventuella frågeställningar kontaktas oftast livsmedelsverket genom forumet 
livstecknet. Miljö- och byggnadsnämnden prenumererar även på nyhetsutskick 
från Livsmedelsverket och använder kontrollhandböcker och vägledningar 
upprättade av Livsmedelsverket. Miljö- och byggnadsnämnden deltar även i olika 
projekt som anordnas av Livsmedelsverket. 
 
Om handlingar eller uppgifter utanför vårt tillsynsområde inkommer till miljö- 
och byggförvaltningen skickas dessa vidare till berörd myndighet. Alternativt 
hänvisas uppgiftslämnaren till berörd myndighet. Om det är oklart vilket 
myndighet det berör, kontaktas livsmedelsverket eller länsstyrelsen. 

4.2  Samordning inom behöriga myndigheter  
Miljö- och byggförvaltningen i Säffle kommun samverkar internt genom 
regelbundna möten mellan miljö- och hälsoskyddsinspektörer och miljöchefen 
samt genom regelbunden kontakt med planhandläggare och bygglovshandläggare. 
Samordning sker även med nämndordföranden vid regelbundna möten. Nämnden 
sammanträder en gång per månad (undantag juli månad) och presidiet, 
förvaltningschef, miljöchef samt sekreterare träffas ytterligare en gång per månad. 
Lista över delegationsbeslut meddelas nämnden vid nämndsammanträde. Miljö- 
och byggnadsnämnden verkar för samordning internt mellan kommunens egna 
förvaltningar och enheter tex. ökad samverkan med brandinspektör, 
alkoholhandläggare, näringslivsenheten och bygglovsingengörer när det gäller 
livsmedelsanläggningar.   
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4.3  Delegering av uppgifter inom den offentliga 
kontrollen  
Ej aktuellt för Säffle Kommun 
 
För närvarande är det enbart inom området ekologisk produktion och ekologiska 
livsmedel som uppgifter i den offentliga kontrollen är delegerade till särskilda 
kontrollorgan. Delegering sker i enlighet med art. 27.4 och 27.5 i förordning (EG) 
nr 834/2007 med hänvisning till art. 29 i förordning (EU) 2017/625. Se avsnittet 
”Kontrollorgan för ekologisk produktion och ekologiska livsmedel” i Sveriges 
nationella kontrollplan för livsmedelskedjan. 
 
Artikel 4.2a förordning (EU) 2017/625 
Om en medlemsstat tilldelar ansvaret för att organisera eller utföra offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet på ett och samma område till mer än en behörig myndighet på nationell, 
regional eller lokal nivå, eller om de behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med punkt 1 i 
och med detta får befogenhet att överföra särskilda ansvarsområden avseende offentlig kontroll 
eller annan offentlig verksamhet till andra offentliga myndigheter, ska medlemsstaten a) 
säkerställa effektiv och verkningsfull samordning mellan alla berörda myndigheter och enhetlig 
och verkningsfull offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet på hela sitt territorium 
 
Artikel 5.5 förordning (EU) 2017/625 
När det inom en behörig myndighet finns mer än en enhet med behörighet att utföra offentlig 
kontroll eller annan offentlig verksamhet, skal en effektiv och verkningsfull samordning och ett 
effektivt och verkningsfullt samarbete mellan dessa olika enheter säkerställas. 
 
Artikel 28.1 förordning (EU) 2017/625 
De behöriga myndigheterna får delegera vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen till 

ett eller flera organ med delegerade uppgifter eller en eller flera fysiska personer i enlighet med 
villkoren i artikel 29 respektive artikel 30. Den behöriga myndigheten ska säkerställa att de 
organ med delegerade uppgifter eller de fysiska personer till vilka sådana uppgifter delegerats 
har de befogenheter som krävs för att kunna utföra dessa uppgifter på ett verkningsfullt sätt. 

 
Artikel 33 förordning (EU) 2017/625 
Behöriga myndigheter som, till organ med delegerade uppgifter eller fysiska 
personer, har delegerat vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen i 
enlighet med artikel 28.1 eller vissa uppgifter i samband med annan offentlig 
verksamhet i enlighet med artikel 31, ska 
a) vid behov organisera revisioner eller inspektioner av sådana organ eller personer och undvika 

överlappningar med beaktande av de ackrediteringar som avses i artikel 29 b iv,  
b) utan dröjsmål helt eller delvis återkalla sin delegering när  
i) det finns belägg för att ett sådant organ med delegerade uppgifter eller en sådan fysisk person 

inte på ett korrekt sätt utför de uppgifter som delegerats till det eller den, 
ii) organet med delegerade uppgifter eller den fysiska personen inte i vederbörlig tid vidtar 

lämpliga åtgärder för att åtgärda de brister som konstaterats, eller  
iii) det har visats att oberoendet eller opartiskheten för organet med delegerade uppgifter eller den 

fysiska personen har äventyrats.  
 
Led b ska inte påverka den behöriga myndighetens behörighet att återkalla delegeringen av 
andra skäl än dem som anges i denna förordning. 
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5  Befogenheter och resurser för 
kontrollen  

5.1  Kontrollmyndighetens befogenheter  
I enlighet med livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen 
(2006:814) ges den behöriga kontrollmyndigheten juridisk befogenhet att utföra 
offentlig kontroll och vidta åtgärder enligt förordning EU-förordning 2017/625. 
Miljö- och byggnadsnämnden har tillträde till verksamheters lokaler och har rätt 
att kräva uppgifter från verksamhetsutövare om dessa behövs för att kunna 
genomföra offentlig kontroll. Nämnden har också befogenhet att besluta om att 
meddela föreläggande eller föreläggande med vite, besluta om att förbjuda, 
besluta om att livsmedel inte får släppas ut på marknaden, eller att livsmedel ska 
dras tillbaka från marknaden. Anmälan till polis eller åklagare ska och kan göras 
vid misstanke om brott. För ytterligare beskrivning se Nationella kontrollplanen  /  
Kontrolluppdraget och verksamhetsstyrning  /  Rättssäkerhet och myndigheternas 
befogenheter på livsmedelsverkets hemsida. 

5.2  Kontrollpersonal och utrustning  
Se nedanstående tabell för resultatet av behovsinventering. 

 
Tabell 2. Behovsinventering 2022 mer detaljer i bilaga 1. 
Arbetsuppgift  Resursbehov  

timmar 
Normalkontroll finanserad med årliga 
avgifter - obligatorisk tid 

546 

Oplanerad kontroll, debiterbar timtid  - 
händelsestyrd tid  

215 

Övriga kontrollrelaterade arbetsuppgifter, 
timtaxegrundande tid 

833 

Tillsyn som inte är kontroll, ej debiterbar 
tid/anslagsfinansierad 

331 

Summa  1925 
Resursbehov tjänster  1,1 

 
Det totala resursbehovet, givet att de antaganden kring övriga kontrollrelaterade 
arbetsuppgifter och tillsyn som inte är kontroll är riktiga, motsvarar ca 1,1 
årsarbetskraft (baserat på att en årsarbetskraft är 1700 timmar). Behovet grundas  
på antaganden kring övriga kontrollrelaterade arbetsuppgifter och tillsyn som inte 
är kontroll. Tidsredovisning kommer att utvecklas under 2022 för att kunna 
förbättra behovsutredningen nästa år. I dagsläget jobbar en person heltid med 
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livsmedel. Ekonomistöd köps in från den centrala ekonomifunktionen i 
kommunen och fakturering utförs centralt inom förvaltningen. Detta uppfyller i 
dagsläget behovet för arbetskraft inom livsmedelskontrollen.  
 
Rutiner för livsmedelskontroll fastställs av miljö- och byggnadsnämnden och 
översyn vid behov dock minst en gång per mandatperiod. Säffle kommun har ett 
avtal med Grums kommun gällande tillsyn då jäv eller intressekonflikt föreligger 
hos kontrollpersonal MB 2013-08-27 § 86). Rutiner för att identifiera 
jäv/intressekonflikt i nämnden finns (2017-10-06). 
 
För övrigt finns inspektionsrockar (5 st.) och särskild tvättmaskin att tvätta dessa 
i, hårskydd (2 tvättbara och ett hundratal engångs), skoskydd samt termometrar 
(olika slags termometrar). Provtagningsutrustning för livsmedelsprover samt 
rengöringsprov (Luminometer) och svabbar (listeria). Ett kylskåp finns för 
förvaring av uttagna prover och omhändertagna livsmedel. 
 

5.3  Finansiering av kontrollen 
Den offentliga livsmedelskontrollen finansieras med avgifter. Alla kontrollobjekt 
betalar en årlig kontrollavgift. Vilka avgifter som får tas ut regleras i förordning 
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel samt i kommunens 
taxa 2018-03-12, KF § 35, dnr 2018-000026. Taxan bygger på Sveriges 
kommuner och landstings underlag. Taxan gäller från och med 1 april 2018, att 
timavgiften för ordinarie kontroll inom livsmedelsområdet är 1010 kr. 
 
Extra kontroller finansieras med avgifter för extra offentlig kontroll i enlighet med 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21). Enligt kommunens fastställda 
timtaxa är timavgiften 915 kronor per nedlagd handläggnings-/tillsynstimme. Den 
offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen av kontaktmaterial ska finansieras med avgifter som tas ut efter utförd 
kontroll, så kallad efterhandsdebitering. 

5.4  Kompetenskrav och utbildning 
Vid anställning av personal som jobbar med livsmedelstillsyn finns krav på 
utbildning som livsmedelsinspektör/miljö- och hälsoskyddsinspektör eller 
motsvarande. Det finns även krav på gott bemötande och körkort. Genomgång av 
kompetensbehov görs varje år i samband med medarbetarsamtal.  
 
En  kompetensinventering har gjorts under 2022 för att undersöka hur 
kompetensbehovet och befintlig kompetens överensstämmer med varandra inom 
myndigheten. En kompetensförsörjningsplan har upprättats för att behålla och 
utveckla kompetensen. Samarbete och samsyn med miljösamverkan Värmland 
ökar kompetensen. Livsmedelsverkets webbutbildningar ses som en stor resurs. 
Säffle kommun har ett avtal med Grums kommun för att kunna få tillgång till 
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deras kompetens gällande viss tillsyn om sådan saknas i den egna organisationen 
(MB 2013-08-27 § 86).  
 
Artikel 5.1 förordning (EU)  2017/625 
De behöriga myndigheterna och myndigheterna för kontroll av ekologisk produktion ska: 
b) ha förfaranden och/eller arrangemang för att säkerställa opartiskheten, kvaliteten och 
enhetligheten i fråga om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet på alla nivåer, 
c) ha förfaranden och/eller arrangemang för att säkerställa att det inte föreligger någon 
intressekonflikt för den personal som utför offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, 
d) ha, eller ha tillgång till, lämplig laboratoriekapacitet för analys, testning och diagnostik,  
e) ha, eller ha tillgång till, tillräckligt stor för ändamålet väl kvalificerad och erfaren personal, så 
att offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet kan utföras på ett effektivt och 
verkningsfullt sätt,  
f) ha lämpliga och väl underhållna anläggningar och väl underhållen utrustning, så att 
personalen kan utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet på ett effektivt och 
verkningsfullt sätt, 
h) ha rättsliga förfaranden för att säkerställa att personalen har tillträde till aktörernas byggnader 
med tillhörande mark (nedan kallade lokaler) och tillgång till deras dokumentation, så att de kan 
utföra sina uppgifter på ett korrekt sätt, 
 
Artikel 5.4 förordning (EU) 2017/625 
Personal som utför offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska: 
 a) få ändamålsenlig utbildning för sitt kompetensområde så att den på ett kompetent sätt kan 
utföra sina uppgifter och utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet på ett 
enhetligt sätt,  
b) hålla sig uppdaterad på respektive kompetensområde och vid behov få regelbunden 
vidareutbildning, och  
c) få utbildning på de områden som anges i kapitel I i bilaga II och om de behöriga 
myndigheternas skyldigheter till följd av denna förordning, på lämpligt sätt.  
 
De behöriga myndigheterna, myndigheter för kontroll av ekologisk produktion och organ med 
delegerade uppgifter ska utarbeta och genomföra utbildningsprogram för att säkerställa att 
personal som utför offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet får den utbildning som 
avses i leden a, b och c. 
 
Artikel 15 förordning (EU) 2017/625 
1. Där behöriga myndigheter så kräver ska aktörerna, i den utsträckning det är nödvändigt för 
att utföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet, ge de behöriga myndigheternas 
personal tillgång till  
a) utrustning, transportmedel, lokaler och andra platser under deras kontroll och deras 
omgivningar,  
b) sina datoriserade informationshanteringssystem,  
c) djur och varor under deras kontroll,  
d) dokument och annan relevant information.  
 
2. När offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet utförs ska aktörerna bistå och 
samarbeta med personalen vid de behöriga myndigheterna och myndigheterna för kontroll av 
ekologisk produktion för utförandet av uppgifterna.  
3. Den aktör som ansvarar för en sändning som förs in i unionen ska utöver skyldigheterna 
enligt punkterna 1 och 2 utan dröjsmål tillhandahålla, på papper eller i elektronisk form, alla 
uppgifter om djuren och varorna. 
 
Artikel 78.1 förordning (EU) 2017/625 
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Medlemsstaterna ska säkerställa att tillräckliga finansiella resurser finns tillgängliga för att 
tillhandahålla personal och andra resurser som de behöriga myndigheterna behöver för att utföra 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.  
 
Artikel 79 förordning (EU) 2017/625 
1. De behöriga myndigheterna ska ta ut avgifter eller pålagor för den offentliga kontroll som 
utförs i samband med den verksamhet som avses i kapitel II i bilaga IV och med avseende på 
djur och varor som avses i artikel 47.1 a, b och c, vid gränskontrollstationer eller vid de 
kontrollställen som avses i artikel 53.1 a, antingen  
a) motsvarande den kostnad som beräknats i enlighet med artikel 82.1, eller  
b) med de belopp som anges i bilaga IV. 
 
2. De behöriga myndigheterna ska ta ut avgifter eller pålagor för att täcka kostnaderna för 
följande:  
a) Offentlig kontroll av djur och varor som avses i artikel 47.1 d, e och f.  
b) Offentlig kontroll på aktörens begäran, för att erhålla det godkännande som föreskrivs i 
artikel 10 i förordning (EG) nr 183/2005.  
c) Offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad. 
 
Artikel 80 förordning (EU) 2017/625 
Medlemsstaterna får ta ut andra avgifter eller pålagor för att täcka kostnaderna för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet än de avgifter eller pålagor som avses i artikel 79, om 
detta inte är förbjudet enligt den lagstiftning som är tillämplig på de områden som omfattas av 
de bestämmelser som avses i artikel 1.2. 
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6  Organisation och utförande av 
kontrollen 

6.1  Registrering och godkännande av kontrollobjekt 
Säffle kommun har ca 150 registrerade kontrollobjekt varav 16 
dricksvattenobjekt. Register över dessa förs i form av ett Excel ark samt genom 
ärendehanteringssystemet Ecos. Registret uppdateras kontinuerligt, framförallt i 
samband med årsdebitering eller vid anmälan om förändring. Varje år görs ca 20 
nya registreringar, och ungefär lika många verksamheter upphör. 
 
Fram till den 15 juli 2021 har det inte funnits någon utpekad kontrollmyndighet i 
Sverige för kontroll av kontaktmaterialverksamheter. De ändringar av 
lagstiftningen som börjar gälla den 15 juli 2021 innebär att kontroll av 
verksamheter som bedriver tillverkning, förädling och distribution av material och 
produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel kan komma igång.  
 
Kontrollmyndigheterna som utför kontrollen behöver få vägledning i hur 
kontrollen ska utföras och Livsmedelsverket planerar att under år 2022 arbeta 
fram närmare vägledande information på området.  
 
Förberedande åtgärder kan vara att inventera kontaktmaterialverksamheter, ta 
fram nya taxor för avgifter för kontroll och ett system för att administrera 
avgifterna, se över personalstyrkan och att den personal som ska arbeta med 
kontaktmaterial får möjlighet att läsa in sig på och höja kunskapen om området. 
För likvärdigheten och kvaliteten i kontrollen kan kontrollmyndigheten med 
fördel avvakta planerad kontroll av kontaktmaterialverksamheter tills ytterligare 
vägledande information tagits fram av Livsmedelsverket. 
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Tabell 3. Aktiva livsmedelsverksamheter i Säffle Kommun 
Verksamhetstyp   Okt 2021 Verksamhetstyp  Antal  
Apotek eller hälsokost  3   Frank Schoas Viltslakteri*   1  
Bagerier   1   Sjöviks Hjortfarm*  1 
Boende  2  Wermlands Mejeri**  1  
Butiker   32  Totalt   3  
Caféer   19  
Distributör  3  
Dricksvattenanläggning   16 
Fiskanläggning   1 
Förskolor  14 
Gatukök   3  
Grossister   2  
Gruppboende  1 
Honungsproduktion  3 
Huvudkontor/matmäklare   1 
Industriell tillverkning  1  
Restauranger   33  
Skolkök   10 
Spannmålslager  7 
Äldreboende  7 
Totalt   139 
  
* Styckningsanläggning i Värmlands Nysäter och Västra Takene kontrolleras av 
Livsmedelsverket  
** Mejeri i Värmlands Nysäter kontrolleras av Livsmedelsverket  

6.2  Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad 
kontroll 

6.2.1 Riskklassning 
Alla livsmedelsanläggningar i Säffle Kommun risklassas utifrån 
Livsmedelsverkets modell för riskklassning av livsmedelsanläggningar 
(vägledning finns på kontrollwiki).  
Modellen består av tre moduler: 

 Riskmodulen 
 Informationsmodulen  
 Erfarenhetsmodulen  

 
De tre modulerna ger information som används för att beräkna den årliga 
kontrolltiden. Tiden från riskmodulen och kontrolltidstillägget från 
informationsmodulen adderas. Summan multipliceras med erfarenhetsklassens 
tidsfaktor: (Initial kontrolltid + kontrolltidstillägg) x Tidsfaktor = Kontrolltid  
Kontrolltiden påverkar i sin tur den årliga kontrollavgiften. 
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I tabellen nedan framgår den totala kontrolltiden utifrån riskklass för samtliga 
livsmedelsanläggningar i Säffle Kommun. 
 
Tabell 4. Antal anläggningar i respektive riskklass i Säffle kommun och deras 
sammanlagda kontrolltid 

Riskklass 
livsmedelanläggning    

Antal 
verksamheter 

Resursbehov 
timmar 

3 3 36,5 
4 5 55,5 
5 27 133 
6 18 95 
7 52 151 
8 29 36 
Del summa  135 507 
Riskklass 
dricksvattenanläggning    

Antal 
verksamheter 

Resursbehov 
timmar 

3 0 0 
4 1 16 
5 1 6 
6 0 0 
7 3 6 
8 11 11 
Del summa  16 39 
Totalsumma  151 546 

 
Kontrollen är riskbaserad och de verksamheter med högst riskklass (riskklass 3-4), 
prioriteras först. Hur ofta en verksamhet kontrolleras beror på antalet beslutade 
årliga kontrolltimmar, se tabellen nedan. 

 
Tabell 5. Kontrollintervall beroende av antalet beslutade kontrolltimmar 
Antal kontrolltimmar Kontrollintervall 
<3 kontrolltimmar 1 kontroll var tredje år 
3-4 kontrolltimmar 1 kontroll vartannat år 
>4-6 kontrolltimmar 
7 kontrolltimmar 

minst 1 kontroll/år 
1 kontroll år ett och 2 kontroller år två  

>7 kontrolltimmar minst 2 kontroller/år 
 
Prioriterade objekt är de i riskklass 3 och 4 samt förskolor och skolor.  
 
Nämnden utgår ifrån de operativa målen i den nationella kontrollplanen för 2020-
2022 i prioritering av tillsynen.  
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När det gäller operativa mål för säkert dricksvatten kommer kontroll att ske för att 
bidra till att mål 1-3 uppfylls.  
 
När det gäller operativa mål för att säkerställa information i livsmedelskedjan 
kommer kontroller utföras av mål 4-6, 8 & 9. Säffle kommun berörs för 
närvarande inte av mål 7 & 10 då sådana tillsynsobjekt ej finns hos oss. 
 
Med avseende på operativa mål för kemiska och mikrobiologiska risker berörs för 
närvarande inte Säffle kommun. 
 
Fokusområden generellt för livsmedelsanläggningarna (ej dricksvattenkontroll) 
under åren 2020-2022 kommer att vara lagstiftningsområdena: administrativa 
krav, allmän livsmedelsinformation, spårbarhet, grundförutsättningar hygien (dvs  
anläggningars struktur, drift, hygien samt lagring och transport) samt 
genomförande av provtagning – kontroll kommer göras utifrån de operativa målen 
(se bilaga 2). 
 
Dricksvattenkontroll kommer under år 2020-2022 utgå ifrån livsmedelsverkets 
kontrollprojekt om faroanalys, samt beredning, CCP och larm.  
 
Under år 2022 kommer kontroller att göras vid Skördefesten på Värmlandsnäs 
samt ytterligare någon/några marknad/-er. Vid dessa kontroller kommer uppgifter 
om registrering, märkning och livsmedelsinformation kontrolleras. 
 
Om nya nationella eller regionala projekt kommer anordnas överväger miljö- och 
byggnadsnämnden att använda sig utav dessa som en del av den ordinarie 
kontrollen. 
 
Projekt: Inga egna projekt planeras att göra under 2022. Däremot kan vi komma 
att deltaga i något projekt som blir aktuellt under året. 
 
Underhåll av verksamhetssystemet ECOS kräver tid och resurser och utförs av 
personal. Detta ses som ett led i att få en bättre och effektivare kontroll i framtiden 

6.3  Rutiner för utförande av kontroll 
Rutiner för utförande av kontroll utgår ifrån livsmedelsverkets kontrollhandböcker 
samt nämndens fastställda rutiner.  

 
Kontroll sker framförallt i form av oanmälda inspektioner. Vid revision föranmäls 
kontrollen vid behov. Kontroll sker ibland i kombination av inspektion och 
revision. Kontroll sker även i form av granskning av dricksvattenanalyser, 
egenkontrollprogram/undersökningsprogram samt märkningsunderlag. Kontroll 
kan även ske med olika varianter av provtagning (tex mikrobiologiska och 
kemiska analyser, rengöringskontroller, DNA-analyser mm) Under senaste åren 
har inte kontroll skett i form av provtagning i någon större omfattning. Fortsatt 
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utökad provtagning med rengöringskontroller på skolor och förskolor planeras 
under kommande kommer att utföras under 2022. 
 
Vissa kontrollområden kontrolleras varje år andra mer sällan. Miljö- och 
byggnadsnämnden planerar att alla aktuella områden på varje anläggning ska vara 
kontrollerade inom en femårsperiod. 

 
Kontrollen planeras i form av en övergripande verksamhetsplan för hela enheten 
där övergripande mål och nämndspecifika mål tas fram, vidare tas en kontrollplan 
fram (detta dokument) där förutsättningarna och prioriteringarna för 
livsmedelkontrollen samlas. På enhetsnivå finns även en detaljerad plan i form av 
en Excel fil som omfattar tre års planering. Excelfilen uppdateras kontinuerligt. 

6.4  Provtagning och analys 
Säffle Kommun har ett upprättat ramavtal med laboratoriet SGS Analytics 
Sweden AB. Avtalet löper t.o.m. 2012-09-30 med möjlighet till två (2) 
förlängningsoptioner. Första förlängningsoptionen löper till och med 2023-10-31. 
Andra förlängningsoptionen löper till och med 2024-10-31. Granskning av deras 
ackreditering sker vid upphandlingstillfället. Provtagning, hantering och förvaring 
sker enligt instruktion från laboratoriet utav inspektörer vid miljö- och 
byggförvaltningen. Förutom vid provtagning av personer, då sker beställning av 
provtagning genom smittskyddsenheten.  

6.5  Rapportering av kontrollresultat 
Kontrollrapporter skickas till livsmedelsföretagaren efter avslutad kontroll. 
I januari varje år rapporterar miljö- och byggnadsnämnden in myndighets- och 
anläggningsuppgifter samt kontroller och kontrollresultat från 
livsmedelskontrollen till Livsmedelsverket, i enlighet med (SLVFS 2009:13). 

6.6  Öppenhet i kontrollen  
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. 
Miljö-och byggnadsnämnden har diarium i form av Lex. I Lex hanteras de 
handlingar som tas upp för beslut i nämnden vad det gäller miljö- och hälsoskydd 
samt livsmedel området. För hantering av ärenden/handlingar som hanteras via 
delegation används ärendehanteringssystemet ECOS. Där 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. Både offentliga och hemliga handlingar registreras. 
Om en handling inkommer och först hanteras genom delegation men sedan bli en 
del i ett ärende som behöver beslutas i nämnden så hanteras den först i ECOS och 
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sedan i Lex. Detta medför att en del handlingar finns diarieförda både i Lex och i 
ECOS.  
   
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. Se också avsnitt 2.2.2  i 
del 4 av Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan. 
 
Kontrollrapporter upprättade av miljö- och byggförvaltningen skickas alltid till 
kontrollerad verksamhet. De sparas dels i pappersform i när arkivet och även 
digitalt. Kontrollplaner publiceras internt samt redovisas för nämnd, dessa lagras 
delvis i pappersform i arkivet samt digitalt. Dokument som fastställd taxa och 
delegeringsordning finns publicerade digitalt för allmänheten på kommunens 
hemsida. Sammanställningar som exempelvis delårsuppföljning och årsbokslut, 
redovisas för nämnd (sammanställningar som bokslut går vidare till 
kommunstyrelse/kommunfullmäktige) samt sparas digitalt och i pappersarkiv.  
Alla handlingar förutom sekretessbelagda uppgifter delges allmänheten på 
begäran. De ärenden som förs in i Lex finns tillgängliga för allmänheten via 
kommunens hemsida. 
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Artikel 9.1 förordning (EU) 2017/625 
De behöriga myndigheterna ska regelbundet och med lämplig frekvens utföra riskbaserad offentlig 
kontroll av alla aktörer med hänsyn till följande: 
a)  Identifierade risker som är förbundna med djur och varor, verksamheter som står under 

aktörens kontroll, den plats där aktören bedriver sin verksamhet, användningen av produkter, 
processer, material eller ämnen som kan inverka på livsmedels säkerhet, integritet och 
hälsosamhet eller inverka på fodersäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd eller som, när 
det gäller genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, även kan ha en negativ 
inverkan på miljön.  

b)  Uppgifter som tyder på att konsumenterna sannolikt vilseleds, särskilt i fråga om livsmedels 
art, identitet, egenskaper, sammansättning, kvantitet, hållbarhet, ursprungsland eller 
härkomstplats, framställnings- eller produktionsmetod. 

c)  Aktörernas tidigare resultat vid offentlig kontroll som de varit föremål för och deras 
efterlevnad av de bestämmelser som avses i artikel 1.2. 

d)  Tillförlitligheten hos och resultatet av de egenkontroller som aktörerna utfört, eller som tredje 
part utfört på deras begäran, inklusive privata kvalitetssäkringssystem där så är lämpligt, för att 
säkerställa att de bestämmelser som avses i artikel 1.2 efterlevs. 

e) Information som skulle kunna tyda på bristande efterlevnad av de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2. 

Artikel 9.2 (EU) 2017/625 
De behöriga myndigheterna ska utföra offentliga kontroller regelbundet och med lämplig 
riskbaserad frekvens för att identifiera eventuella avsiktliga överträdelser av de bestämmelser som 
avses i artikel 1.2 som begåtts genom bedrägligt eller vilseledande agerande, med beaktande av 
den information om sådana överträdelser som delats genom de mekanismer för administrativt stöd 
som föreskrivs i artiklarna 102–108 och all annan information som tyder på sådana överträdelser. 

Artikel 11 förordning (EU) 2017/625 
1.  De behöriga myndigheterna ska utföra offentlig kontroll med en hög grad av öppenhet och ska 

åtminstone en gång om året, bland annat genom offentliggörande på internet, tillhandahålla 
allmänheten relevant information om hur den offentliga kontrollen är organiserad och hur den 
utförs. 

 
De ska också säkerställa att information om följande offentliggörs regelbundet och i vederbörlig 

tid: Typ, antal och resultat av offentliga kontroller. Typ av och antal fall av bristande 
efterlevnad som påvisats. Typ av och antal fall där de behöriga myndigheterna vidtagit åtgärder 
i enlighet med artikel 138. Typ av och antal fall där de sanktioner som avses i artikel 139 
ålagts.  

 
2. De behöriga myndigheterna ska fastställa förfaranden för att säkerställa att oriktigheter i den 

information som tillhandahålls allmänheten vederbörligen rättas till  
3.   Behöriga myndigheter får offentliggöra eller på annat sätt tillhandahålla allmänheten 

information om klassningen av enskilda aktörer på grundval av resultatet från en eller flera 
offentliga kontroller, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:  

a) Klassningskriterierna är objektiva, öppet redovisade och allmänt tillgängliga. 
b) Lämpliga arrangemang har införts för att säkerställa att klassningsförfarandet är rättvist, 

enhetligt och öppet. 
 
Artikel 8 förordning (EU) nr 2017/625 
1. De behöriga myndigheterna ska, med förbehåll för punkt 3, säkerställa att information som de 
inhämtar vid utförandet av sina uppgifter i samband med offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet inte röjs för tredje part om informationen, enligt nationell lagstiftning eller 
unionslagstiftning, är av sådan art att den omfattas av tystnadsplikt. 
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Medlemsstaterna ska i detta syfte säkerställa att det i fråga om konfidentiell behandling införs 
lämpliga skyldigheter för all personal och andra enskilda personer som anlitas vid offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet. 
 
2. Punkt 1 ska även tillämpas med avseende på myndigheter för kontroll av ekologisk produktion, 
organ med delegerade uppgifter och fysiska personer som har delegerats specifika uppgifter som 
ingår i den offentliga kontrollen samt på officiella laboratorier. 
 
3.Om inte ett övervägande allmänintresse motiverar att information som omfattas av tystnadsplikt 
enligt punkt 1 röjs, och utan att det påverkar situationer där unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning uppställer krav på röjande, ska sådan information innefatta information vars röjande 
skulle undergräva 
a) syftet med inspektioner, undersökningar eller revisioner,  
b) skyddet av en aktörs eller en annan fysisk eller juridisk persons affärsintressen, eller  
c) skyddet för domstolsförfaranden och juridisk rådgivning 
 
4. När de behöriga myndigheterna avgör huruvida ett övervägande allmänintresse motiverar att 
information som omfattas av tystnadsplikt enligt punkt 1 röjs ska de beakta bland annat eventuella 
risker för människors eller djurs hälsa, växtskydd eller miljö, samt riskernas art, allvar och 
omfattning. 
 
5. Skyldigheterna i fråga om konfidentiell behandling enligt denna artikel ska inte hindra de 
behöriga myndigheterna från att offentliggöra eller på annat sätt tillhandahålla allmänheten 
information om resultatet av offentlig kontroll av enskilda aktörer under förutsättning att, och utan 
att det påverkar situationer där unionslagstiftning eller nationell lagstiftning uppställer krav på 
röjande, följande villkor är uppfyllda:  
a) Den berörda aktören har beretts tillfälle att yttra sig om den information som den behöriga 
myndigheten har för avsikt att offentliggöra eller på annat sätt tillhandahålla allmänheten innan 
den offentliggörs eller lämnas ut, med beaktande av hur brådskande situationen är.  
b) Den information som offentliggörs eller på annat sätt tillhandahålls allmänheten tar hänsyn till 
den berörda aktörens synpunkter eller offentliggörs eller lämnas ut tillsammans med sådana 
synpunkter. 
 
Artikel 12.1 förordning (EU) 2017/625 
De behöriga myndigheterna ska utföra offentlig kontroll i enlighet med dokumenterade 
förfaranden. Dessa förfaranden ska omfatta de områden som anges i kapitel II i bilaga II och 
innehålla instruktioner till den personal som utför offentlig kontroll. 

 Artikel 13 förordning (EU) 2017/625 
1. De behöriga myndigheterna ska upprätta skriftlig dokumentation om varje offentlig kontroll 
som de utför. Dokumentationen kan vara i pappersform eller i elektronisk form. 
Dokumentation ska innehålla  
a) en beskrivning av syftet med den offentliga kontrollen, 
b) de kontrollmetoder som tillämpats,  
c) resultaten av den offentliga kontrollen, och  
d) i förekommande fall, de åtgärder som de behöriga myndigheterna kräver att den berörda aktören 

ska vidta till följd av deras offentliga kontroll. 
 
2. Under förutsättning att det är möjligt med hänsyn till rättsliga utredningar eller skyddet för 

domstolsförfaranden ska aktörer som är föremål för offentlig kontroll på begäran få en kopia av 
den dokumentation som avses i punkt 1, såvida inte ett officiellt intyg eller en officiell 
attestering har utfärdats. De behöriga myndigheterna ska skyndsamt skriftligen informera 
aktören om alla fall av bristande efterlevnad som identifierats vid den offentliga kontrollen.  
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3. Om den offentliga kontrollen kräver att personal från eller företrädare för de behöriga 
myndigheterna ständigt eller regelbundet är närvarande i aktörens lokaler, ska den 
dokumentation som avses i punkt 1 utarbetas så ofta att de behöriga myndigheterna och 
aktörerna  

a) regelbundet informeras om graden av efterlevnad, och  
b) skyndsamt informeras om bristande efterlevnad som identifierats genom den offentliga 

kontrollen. 
 
Artikel 14 förordning (EU) 2017/625 
Metoder och tekniker för offentlig kontroll ska inbegripa följande, beroende på vad som är 
lämpligt:  

a) Granskning av de kontroller som aktörerna har inrättat och kontrollernas resultat.  

b) Inspektion av  

i) utrustning, transportmedel, lokaler och andra platser under deras kontroll och deras 
omgivningar,  

ii) djur och varor, inbegripet halvfabrikat, råvaror, ingredienser, processhjälpmedel och andra 
produkter som används för beredning och framställning av varor eller för utfodring eller 
behandling av djur,  

iii) produkter och processer för rengöring och underhåll, 

iv) spårbarhet, märkning, presentation, marknadsföring och relevant förpackningsmaterial, 
däribland material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.  

c) Kontroll av hygienförhållandena i aktörernas lokaler.  

d) Bedömning av förfarandena för god tillverkningssed, god hygienpraxis, god lantbrukssed och 
förfaranden som grundar sig på HACCP-principerna (principerna om faroanalys och kritiska 
styrpunkter).  

e) Granskning av dokument, spårbarhetsdokumentation och annan dokumentation som kan vara av 
relevans för bedömningen av efterlevnaden av de bestämmelser som avses i artikel 1.2, inklusive, 
där så är lämpligt, dokument som åtföljer livsmedel, foder och eventuella ämnen eller material 
som ankommer till eller lämnar en anläggning.  

f) Utfrågning av aktörer och deras personal.  

g) Verifiering av mätningar som aktören gjort och andra testresultat.  

h) Provtagning, analys, diagnostik och tester.  

i) Revision av aktörer.  

j) Annan verksamhet som är nödvändig för att identifiera fall av bristande efterlevnad. 
 
Artikel 34 förordning (EU) 2017/625 
1.  De metoder som används för provtagning och för laboratorieanalyser, laboratorietester och 

laboratoriediagnostik vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska vara förenliga 
med unionens bestämmelser om fastställande av dessa metoder eller prestandakriterier för 
dessa metoder.  

2.  När det inte finns några sådana unionsbestämmelser som avses i punkt 1 ska de officiella 
laboratorierna, i samband med offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, använda en 
av följande metoder, beroende på vad som är lämpligt för deras specifika analys-, 
testningsoch diagnostikbehov som anges i a) och b), se förordningen.  

3. I den händelse det krävs omgående laboratorieanalyser, laboratorietester eller 
laboratoriediagnostik och ingen av de metoder som avses i punkterna 1 och 2 finns, får det 
relevanta nationella referenslaboratoriet eller, om det inte finns något sådant nationellt 
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referenslaboratorium, ett annat laboratorium som utsetts i enlighet med artikel 37.1 använda 
andra metoder än de som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel till dess att en lämplig 
metod i enlighet med internationellt accepterade vetenskapliga protokoll har validerats.  

4.  Metoder som används för laboratorieanalyser ska om möjligt redovisas enligt relevanta 
kriterier i bilaga III.  

5. Proverna ska tas, hanteras och märkas så att deras rättsliga, vetenskapliga och tekniska 
giltighet säkerställs. 

 
Artikel 35.1 förordning (EU) 2017/625 
De behöriga myndigheterna ska säkerställa att aktörer vars djur eller varor är 
föremål för provtagning, analys, testning eller diagnostik i samband med offentlig 
kontroll har rätt till ett andra expertutlåtande på aktörens egen bekostnad. 
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7  Sanktioner - åtgärder bristande 
efterlevnad av lagstiftningen 

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen utgår miljö- och 
byggnadsnämnden sina fastställda rutiner och Livsmedelsverkets vägledningar 
publicerade på livsmedelsverkets hemsida www.slv.se 
Texterna finns på Åtgärder vid bristande efterlevnad – Kontrollwiki. Se även 
motsvarande avsnitt i Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan 
Den lagstiftning som särskilt reglerar detta är främst: 
•Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning 
•Förordning (EU) nr 2017/625 om offentlig kontroll 
•Livsmedelslagen (SFS 2006:804) 
•Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) 
Till exempel: 
Om en verksamhet brister i sin efterlevnad av livsmedelslagstiftningen och 
verksamheten bedöms att kunna åtgärda dessa avvikelser, kommer de att 
uppmanas att åtgärda dessa genom ett föreläggande att följa lagstiftningen. 
Kommunicering av nämndens avsikter sker alltid (muntligt eller skriftligt) innan 
beslut fattas. Beslutet formas då som ett överklagningsbart beslut. Om 
verksamheten ändå inte följer lagstiftningen kan föreläggande förenas med vite. 
Vid allvarliga brister kan tillsynsmyndigheten besluta om förbud att släppa ut 
livsmedel på marknaden. Beslutet kan gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
Artikel 138 förordning (EU) 2017/625 
1.  Om bristande efterlevnad konstateras ska de behöriga myndigheterna vidta a) alla åtgärder 

som är nödvändiga för att fastställa orsaken till och omfattningen av den bristande 
efterlevnaden samt fastställa aktörens ansvar, och b) lämpliga åtgärder för att säkerställa att 
den berörda aktören åtgärdar den bristande efterlevnaden och förebygger ytterligare 
upprepningar. När de behöriga myndigheterna beslutar vilka åtgärder som ska vidtas ska de 
ta hänsyn till den bristande efterlevnadens art och till den utsträckning i vilken aktören 
tidigare har efterlevt bestämmelserna.  

 
2.  När de behöriga myndigheterna agerar i enlighet med punkt 1 i denna artikel ska de vidta alla 

åtgärder som de anser är lämpliga för att se till att de bestämmelser som avses i artikel 1.2 
efterlevs, inklusive, men inte begränsat till,  

a) beordra eller utföra behandlingar av djur,  
b) beordra att djur lossas, lastas om till ett annat transportmedel, hålls och sköts om, placeras i 

karantän eller att slakt av djur senareläggs, samt om nödvändigt, beordra att veterinärhjälp 
söks,  

http://www.slv.se/
http://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/301/atgarder-vid-bristande-efterlevnad
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c) beordra att varor behandlas, att märkning ändras eller att korrigerande information förmedlas till 
konsumenterna,  

d) begränsa eller förbjuda att djur eller varor släpps ut på marknaden, förflyttas, förs in i unionen 
eller exporteras samt förbjuda att de återsänds till den avsändande medlemsstaten eller 
beordra att de återsänds till den avsändande medlemsstaten,  

e) beordra aktören att öka egenkontrollernas frekvens,  
f) beordra att vissa av den berörda aktörens verksamheter blir föremål för ökad eller systematisk 

offentlig kontroll,  
g) beordra att varor dras tillbaka, återkallas, bortskaffas och destrueras, i tillämpliga fall tillåta att 

varorna används för andra ändamål än de som de ursprungligen var avsedda för,  
h) beordra att hela eller delar av den berörda aktörens företag, eller dess anläggningar, 

installationer eller andra lokaler, isoleras eller stängs under en lämplig tidsperiod,  
i) beordra att hela eller delar av den berörda aktörens verksamhet och, i förekommande fall, de 

webbplatser som aktören driver eller använder, läggs ner under en lämplig tidsperiod,  
j) beordra att registreringen eller godkännandet för den berörda anläggningen, anordningen, 

installationen eller transportmedlet återkallas tillfälligt eller slutgiltigt, eller att en 
transportörs tillstånd eller förarens kompetensbevis återkallas tillfälligt eller slutgiltigt,  

k) beordra att djur slaktas eller avlivas, under förutsättning att detta är den lämpligaste åtgärden för 
att skydda människors hälsa, djurs hälsa och djurskyddet. 

 
3.  De behöriga myndigheterna ska till den berörda aktören eller dennes företrädare överlämna  
a) en skriftlig underrättelse om sitt beslut angående vilka insatser eller åtgärder som ska vidtas i 

enlighet med punkterna 1 och 2 tillsammans med skälen till beslutet, och  
b) information om rätten att överklaga sådana beslut och om de förfaranden och tidsfrister som 

gäller för sådana överklaganden.  
 
4.  Samtliga utgifter som uppkommer till följd av tillämpningen av denna artikel ska bäras av de 

ansvariga aktörerna.  
 
5. De behöriga myndigheterna ska vidta lämpliga åtgärder i fall av utfärdande av falska eller 

vilseledande officiella intyg eller missbruk av officiella intyg, inbegripet  
a) tillfällig avstängning av intygsgivaren från hans eller hennes uppgifter,  
b) återkallelse av behörigheten att underteckna officiella intyg,  
c) varje annan åtgärd för att förhindra att de överträdelser som avses i artikel 89.2 (utfärdande av 

falska eller vilseledade intyg eller missbruk av officiella intyg) upprepas.  
 
Artikel 139 förordning (EU) 2017/625 
1. Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i denna 

förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. 
Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.  

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att ekonomiska sanktioner för överträdelser av denna 
förordning och av de bestämmelser som avses i artikel 1.2, om de begåtts genom bedrägligt 
eller vilseledande agerande, i enlighet med nationell rätt återspeglar åtminstone antingen 
aktörens ekonomiska fördel eller, beroende på vad som är lämpligt, en procentandel av 
aktörens omsättning. 
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8  Uppföljning och utvärdering av 
kontrollen   

8.1  Uppföljning 
Samråd sker regelbundet mellan inspektörer och miljöchef. Miljöchefen har 
regelbunden kontakt med förvaltningschefen samt nämndordförande. Miljö- och 
byggnadsnämnden följer upp livsmedelskontrollen kvartalsvis mellan inspektör 
och chef samt halvår och årsvis redovisas kontrollresultat till nämnd genom 
delårsbokslut samt årsbokslut. Tagna delegationsbeslut redovisas till nämnd varje 
månad.  

8.2  Revisioner 
Länsstyrelsen Värmland utför revison på Säffle Kommun, Miljö- och 
byggnadsnämndens lokala livsmedelskontroll enligt artikel 6 i förordning (EU) nr 
2017/625. Revisorerna ska vara opartiska och oberoende i förhållande till den 
verksamhet de reviderar och det får inte föreligga någon intressekonflikt (avsnitt 
5.3 i kommissionens beslut 2006/677/EG). Regler om jäv finns i 
förvaltningslagen. 
 
Internkontroll sker av utvalda områden (hela nämndens ansvarsområde) en gång 
per år. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden fastställer rutiner för livsmedelskontrollen i Säffle 
Kommun. De här rutinerna kompletteras av allmänna/gemensamma rutiner för 
arbetet på miljö- och byggförvaltningen, av allmänna/gemensamma 
rutiner/policys för hela Säffle Kommun samt av vägledningar från 
Livsmedelsverket och Miljösamverkan.  
 
Aktuella rutiner ska förtecknas och finnas förvarade i arkivet (original), i pärm 
(kopior) hos ansvarig inspektör samt i digital form i förvaltningens gemensamma 
mapp. Rutinerna gås igenom och uppdateras vid behov dock minst en gång per 
mandatperiod. Ansvarig för att genomgång/uppdatering av rutiner samt att 
redovisning till nämnden sker är miljöchef. 
 

8.3  Utvärdering 
 
I samband med uppföljning och bokslut utvärderas kontrollresultat och hur 
verksamheten följer framtagen tillsynsplan samt om kontrollen har önskvärd 
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effekt. Detta görs bland annat i beslutsstödssystemet hypergene. 
 
Artikel 5.1a förordning (EU) 2017/625 
De behöriga myndigheterna och myndigheterna för kontroll av ekologisk produktion ska  
a) ha förfaranden och/eller arrangemang för att säkerställa att offentlig kontroll och annan offentlig 

verksamhet är verkningsfull och lämplig, 
 
Artikel 6 förordning (EU) 2017/625 
1. För att säkerställa sin efterlevnad av denna förordning ska de behöriga myndigheterna utföra 
internrevisioner eller låta sin myndighet revideras, och de ska med beaktande av resultaten vidta 
lämpliga åtgärder. 
2. De revisioner som avses i punkt 1 ska vara föremål för oberoende granskning, och utföras på ett 
öppet sätt.  
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9  Beredskap 

De behöriga myndigheternas beredskapsarbete inom samtliga områden av 
livsmedelskedjan beskrivs del 3, kapitel 3 i Nationell plan för kontrollen i 
livsmedelskedjan. 
Kommunen har en centralt framtagen krisledningsplan (antagen av 
Kommunfullmäktige 2015-11-23, § 190) och där finns instruktioner om hur 
kommunen ska agera vid kris och/eller extraordinära händelser i fredstid. Det 
finns även centralt framtagna styrdokument som beskriver hur kommunen ska 
arbeta för att minska kommunens risker och sårbarheter samt för att öka förmågan 
att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet. Risk och sårbarhetsanalys tas 
fram på central nivå och i det arbetet deltar miljö- och byggförvaltningen. Till 
ovan nämnda plan finns en larmlista som uppdateras minst 2 gånger per år. 
Miljö- och byggnadsnämnden har beredskapsplan för livsmedel och dricksvatten - 
färdigställt under 2018 (MB § 80, 2018-06-19 Dnr 2018-000249). Den planen ska 
användas som ett komplement till kommunens övergripande krisledningsplan.  
VA-enheten har tagit fram en nödvattenplan och håller på att ta fram 
vattenskyddsområden för de kommunala täkterna. Kommunen håller på att ta fram 
en oljeskyddsplan. Dessa ska också användas som komplement till den 
övergripande krisledningsplanen.  
Vid kriser gällande livsmedel och foder som kan påverka exempelvis andra 
kommuner eller länder kan informations- och varningssystemet Rapid Alert 
System for Food and Feed (RASFF) användas. Detta är ett system för att 
kommunicera och informera mellan berörda myndigheter. 
 
 

 
Artikel 5.1 förordning (EU) 2017/625 
De behöriga myndigheterna och myndigheterna för kontroll av ekologisk produktion ska: 
i) ha beredskapsplaner och vara beredda att genomföra sådana planer i nödsituationer, i 
förekommande fall, i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 1.2. 
 
Artikel 115 förordning (EU) 2017/625 
1. För tillämpningen av den allmänna plan för krishantering som avses i artikel 55.1 i förordning 

(EG) nr 178/2002 ska medlemsstaterna upprätta beredskapsplaner för livsmedel och foder med 
åtgärder som utan dröjsmål ska vidtas om livsmedel eller foder visar sig utgöra en allvarlig risk 
för människors eller djurs hälsa, antingen direkt eller via miljön.  

2. De beredskapsplaner för livsmedel och foder som avses i punkt 1 ska innehålla uppgifter om  
a) vilka behöriga myndigheter som ska medverka,  
b) befogenheter och ansvarsområden för de myndigheter som avses i led a, och  
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c) kanaler och förfaranden för informationsutbyte mellan behöriga myndigheter och andra berörda 
parter, beroende på vad som är lämpligt.  
 

3. Medlemsstaterna ska regelbundet se över sina beredskapsplaner för livsmedel och foder för att 
ta hänsyn till organisationsändringar inom de behöriga myndigheterna och erfarenheter som 
vunnits i samband med genomförandet av planen och under simuleringsövningar.  

4. Kommissionen får anta genomförandeakter med avseende på följande:  
a) Bestämmelser för att upprätta de beredskapsplaner som avses i punkt 1 i denna artikel, i den 

utsträckning som krävs för att säkerställa en enhetlig och verkningsfull användning av den 
allmänna plan för krishantering som avses i artikel 55.1 i förordning (EG) nr 178/2002.  

b) Berörda parters roll i upprättandet och genomförandet av beredskapsplanerna.  
 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 
145.2. 
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10  Nationell kontrollplan för 
livsmedelskedjan 

I Sveriges fleråriga nationella kontrollplan för livsmedelskedjan beskrivs hur den 
offentliga kontrollen i hela livsmedelskedjan är organiserad, hur den genomförs 
och hur den utvecklas. Där finns även övergripande mål som är gemsamma för 
alla myndigheter som ansvarar för offentlig kontroll i livsmedelskedjan samt 
operativa mål inom lagstiftningens olika områden och aktiviteter för att nå målen.  
 
Kontrollplanen finns på NKP-webben.  

 
  

http://www.nkpwebben.se/
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11 Bilagor  

Bilaga 1 Behovsutredning  

Bilaga 2 Operativa mål (utdrag ur nationell kontrollplan 
2020-2022) 
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Bilaga 1 Behovsutredning  
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Bilaga 2 Operativa mål (utdrag ur nationell kontrollplan 
2018-2021) 
 

Operativa mål och samordnade kontrollprojekt för livsmedelskontrollen 
2020-2022  
 

Säkert dricksvatten 
MIKROBIOLOGISKA RISKER I DRICKSVATTEN (OPERATIVT MÅL 1) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla anläggningar 
för produktion av dricksvatten* (> 100 m3/dygn) för att bedöma om 
säkerhetsbarriärerna vid anläggningarna är anpassade till mikrobiologiska faror 
(bakterier, virus och parasiter) i råvattnet. I kontrollen ingår också att bedöma 
om faroanalys och eventuellt övrigt HACCP-system valideras i den omfattning 
som är motiverat av förändrade förhållanden vid råvattentäkten eller förändrad 
råvattenkvalitet 
 
*Kommunala anläggningar som omfattas av Lagen om allmänna vattentjänster 
 
KEMISKA RISKER OCH CYANOTOXINER I DRICKSVATTEN (OPERATIVT 
MÅL 2) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla anläggningar 
för produktion av dricksvatten* (> 100 m3/dygn) för att bedöma att kemiska 
faror i råvattnet har beaktats i faroanalysen (HACCP) samt att tillräckliga 
åtgärder vid-tagits för att eliminera eller reducera dessa faror. I kontrollen ingår 
också att vid vattenverk som använder ytvattentäkt eller grundvatten med 
konstgjord infiltration som råvatten, bedöma om faroanalys och eventuellt 
övrigt HACCP-system valideras i den omfattning som är motiverad av 
förändrade förhållanden vid råvattentäkten eller förändrad råvattenkvalitet, vad 
avser faran cyanotoxiner. 
 
*Kommunala anläggningar som omfattas av Lagen om allmänna vattentjänster 
 
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV RESERVOARER (OPERATIVT 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 för-orening och mikrobiologisk tillväxt. 
 
*Kommunala anläggningar som omfattas av Lagen om allmänna vattentjänster 
 

 



                                                                            35

Säkerställa information i livsmedelskedjan 
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. 
 
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.**  
 
*Avser såväl helt som bitat och malet kött. 
** ICA, Coop, Axfood, Bergendahls, Lidl och Netto 
 
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. 
 
*ICA, Coop, Axfood, Bergendahls, Lidl och Netto. 
 
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. 
 
INFORMATION OM ALLERGENER (OPERATIVT MÅL 8) 
Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid minst 4000 
stor-hushåll (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. 
 
UPPGIFTER OM INGREDIENSER (OPERATIVT MÅL 9) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid minst 2500 
detalj-handelsanläggningar (butiker) och minst 1250 anläggningar i tidigare led 
(tillverkning och import) som utformar märkning samt märker/förpackar. Detta 
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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.** 
 
*Artikel 9.1.c förordning (EU) nr 1169/2011 
*Artikel 9.1.d samt artikel 22 förordning (EU) nr 1169/2011 
 
GRÄNSHANDEL KÖTT (OPERATIVT MÅL 10) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid minst 100 
butiker med uttalad gränshandel* innefattande kött* från nöt, gris och/eller 
får/lamm. Detta för att verifiera att spårbarhet finns (ett steg bakåt) samt 
verifiera uppgifter rörande obligatorisk märkning av ursprung. 
 
*Butikshandel där kunderna är privatpersoner i annat land som kommer till 
butiken 
**Avser såväl helt som bitat och malet kött 
 

 

Kemiska risker 
TILLSATSER – RENHET (OPERATIVT MÅL 11) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att 
livsmedelstillsatser som släpps ut på marknaden uppfyller föreskrivna 
renhetskriterier*. Kontroll utförs vid alla tillverkare, importörer och grossister 
samt hos företag som förser andra företag med tillsatser och/eller 
tillsatsblandningar. Kontrollerna inriktas på två tillsatser vardera inom 
grupperna sötningsmedel och färgämnen, samt citronsyra (E330). 
 
*Enligt förordning (EG) nr 231/2012 
 
TILLSATSER - ANVÄNDNING, SPÅRBARHET, HALT, KORREKT 
MÄRKNING (OPERATIVT MÅL 12) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att 
endast godkända livsmedelstillsatser inom grupperna färgämnen och 
sötningsmedel används, och inom tillåtna halter i godis, isglass, läsk och 
liknande drycker som främst riktar sig till barn. Kontrollmyndigheterna ska 
också verifiera att spårbarhet bakåt finns för dessa tillsatser samt att tillsatserna 
anges korrekt i märkningen av de produkter där de ingår. Kontrollen utförs vid 
alla tillverkare (om produkten tillverkas i Sverige), annars hos den företagare 
(importör, huvudkontor, matmäklare) som sätter produkten på marknaden i 
Sverige. 
 
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 
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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. 
 
*Enligt förordning (EU) nr 2017/2158 
 
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. 
 
*Enligt förordning (EG) nr 1881/2006 
 
AKRYLAMID I BARNMAT (OPERATIVT MÅL 15) 
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 beredda spannmålsbaserade livsmedel för småbarn och spädbarn 
(välling- och grötpulver) ligger under angivna åtgärdsnivåer*. Kontrollen utförs 
vid alla tillverkare (om produkten tillverkas i Sverige), annars hos den 
företagare (importör, huvudkontor, matmäklare) som sätter produkten på 
marknaden i Sverige. 
 
*Enligt förordning (EU) nr 2017/2158 
 
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. 
 
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. 
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HANDEL MED FET FISK FRÅN ÖSTERSJÖN OCH DE STORA SJÖARNA 
(OPERATIVT MÅL 18) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att 
spårbarhet finns ett steg framåt i kedjan och att kontrollera att fisken inte säljs 
till länder som inte omfattas av dioxinundantaget. Kontrollerna ska utföras vid 
minst 100 grossister, matmäklare, fiskauktioner och liknande i tidigare 
handelsled. 
 
KOSTTILLSKOTT – FISKOLJEBASERADE TILLSKOTT OCH D-
VITAMINTILL-SKOTT (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*. 
 
*Enligt förordning (EG) nr 1925/2006 
 
MYKOTOXIN VID SPANNMÅLSTORKNING OCH LAGRING (OPERATIVT 
MÅL 20) 
Senast den 31 december 2022 ska offentlig kontroll ha utförts vid 250 
anläggningar som torkar och/eller lagrar spannmål för livsmedelsändamål, för 
att verifiera att företagarna vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra eller 
reducera bildning av ochratoxin A i spannmålen. 
 

 

Mikrobiologiska risker 
LISTERIA I FISKPRODUKTER OCH CHARKUTERIPRODUKTER 
(OPERATIVT MÅL 21) 
Senast den 31 december 2022 har offentlig kontroll utförts vid alla godkända 
anläggningar* med produktion av kallrökt och gravad fisk eller produktion av 
rökt eller kokt skivad påläggsmat (skinka och kalkon). Detta för att verifiera att 
företagarnas har vidtagit förebyggande åtgärder för att eliminera eller reducera 
förekomsten av Listeria monocytogenes så att produkterna uppfyller 
livsmedelssäkerhetskriterierna.** 
 
*Enligt förordning (EG) nr 853/2004 
**Enligt förordning (EG) nr 2073/2005 
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Samordnade kontrollprojekt 
Livsmedelsverket samordnar kontrollprojekt inom vissa prioriterade områden. 
Projekten syftar till att öka kompetensen hos myndigheterna inom ett specifikt 
kontrollområde eller om en specifik kontrollmetod, exempelvis revision eller 
provtagning. 
Myndigheterna deltar på frivillig basis och genomför projekten inom ramen för 
den ordinarie planerade kontrollen. Myndigheterna hanterar också självständigt 
eventuella avvikelser som kommer fram i projekten. Resultaten rapporteras till 
Livsmedelsverket enligt särskilda anvisningar. 
 
KONTROLLPROJEKT 2022 
Följande Samordnade kontrollprojekt har beslutats för 2022: 
• Kontroll av allergener – bäring operativs mål 8 
• Kontroll av akrylamid – bäring operativa mål 13 & 15 
 
Kontroll av allergener 
Projektet har bäring på operativt mål 8 och syftet med projektet är att 
kontrollera huruvida verksamheter har ett system för att säkerställa att kunderna 
kan få information om allergena ingredienser samt att de uppgifter som 
verksamheten ger stämmer med innehållet. Anläggningar som ska kontrolleras 
är storhushåll (restauranger, caféer, salladsbarer, snabbmatsrestauranger med 
mera).    
 
Kontroll av akrylamid 
Projektet är kopplat till två operativa mål och områden; 13 (kaffe) och 15 
(barnmat). Fokus för projektet är att säkra efterlevnaden av reglerna avseende 
akrylamid, förordning (EU) nr 2017/2158. Provtagning av kaffe och barnmat 
för analys av akrylamid kommer att ske parallellt med kontroll av rutiner hos 
aktuella företag. 
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Kontrollplan - Livsmedel 2022-2024 
Sammanfattning 
Den här kontrollplanen är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning 
av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan 
uppfylls av myndigheten. Kraven finns bland annat i förordning (EU) 
2017/625 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 byggnadsnämnden ansvarar för den offentliga kontrollen av 
registrerade livsmedelsanläggningar enligt livsmedelsförordningen 23 och 25 
§§ inom Säffle kommun. Planeringen av kontrollen för år 2022-2024 i 
kommunen utgår från Sveriges nationella kontrollplan för åren 2020-2022 
(del 1-4). 
Kommunen har ca 150 registrerade livsmedelsanläggningar varav 16 
dricksvattenanläggningar. Offentlig kontroll planeras under år 2022 vid ca 
50 % av anläggningarna. Alla anläggningar inom riskklass 1-4 prioriteras. 
Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och 
växtskydd. 
Gemensamma mål för myndigheterna inom livsmedelskedjan är att: 
• Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är 

producerande och hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om 
livsmedlen är enkel och korrekt.  

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

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

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

Beslutsunderlag 
Kontrollplan - Livsmedel, Säffle kommun, 2021-11-15 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta Kontrollplan för livsmedel år 
2022-2024.  
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NOMINERADE TILL ARKITEKTURPRIS 2021 

1) Linnéan 12, Björkvägen 30 – uterum/växthus/orangeri ”En jordkällare med kyrktorn” 
- Trevlig tillbyggnad inte i ”prisnivå” 
- Volym, sedum – positivt 
- Fönster – ej helt anpassade 

 
2) Valnäs 1:18,  Valsnäs Dalbacken – Renovering av gammalt hus 

- Fint men enskilt och inte riktigt prisnivå 
 

3) Hembygdsgården i Svanskog – Med sin ny- och ombyggnation bevarat sitt tidigare utseende 
efter branden 
- Nytt och fint 
- Inte riktigt rätt i proportionerna mellan fasad, fönster och dörr.. 

 
4) Kvarnen 8, Strömpromenaden/Östra Storgatan – Typiskt 50-tals hus från ”den röda 

tegelstadens” tidsepok. Huset är välbevarat och alla lägenheter och affärslokaler är uthyrda  
” för ett levande centrum”. 
- Verklig centrumutveckling, stort behov, en förebild för andra i centrum 
- Vidareutveckling objekt ”Stad i rött tegel” 
- Nya balkonger, uthyrda lokaler/lgh, tillgänglighetsåtgärder 
- Kanske inte direkt sticker ut arkitektoniskt 

 
5) Strömmen 2, Tingvallastrand/Östra Storgatan - Typiskt 50-tals hus från ”den röda 

tegelstadens” tidsepok. Huset är välbevarat och alla lägenheter och affärslokaler är uthyrda  
” för ett levande centrum”. 
- Verklig centrumutveckling, en förebild för andra i centrum 
- Vidareutveckling objekt ”Stad i rött tegel” 
- Nya balkonger, uthyrda lokaler/lgh, tillgänglighetsåtgärder 
- Kanske inte direkt sticker ut arkitektoniskt 

 
6) Sundsborg 10, Sundsgatan 35 – Renoverat och bevarat allt gammalt i sitt gamla hus. Det köps 

inget nytt material utan de kör med återbruk. Samma sak med frisörsalongen, som inreddes i 
en del av huset. Uthusen också fint bevarade och trädgården är anlagd i samma nyanser som 
i huset. 
- Fin arkitektur, god anpassning 
- Dock enskilt objekt 

 
7) Björn Richter för arbetet att återföra liv och glöd i Smedjan på Sund 

- Mycket fin renovering samt verksamhet i smedjan 
 

8) Björn Richter och Christian Bruce för det gedigna och mycket nödvändiga arbetet med att 
restaurera ladan på den tidigare anrika platsen Ladugårdsparken. 
- Bra start på arbetet att renovera ladugården men ej klart. 

 
9) Posthuset” i Tveta (strax norr om skolan/kyrkan) 

- Mycket fint utförande av byggnader och miljö på fastigheten. 
 

 



10) Näsvägen 18 – Fasadrenovering inkl fönsterbyte. Trevlig ytterdörr. 
- Fin renovering, med fönster i fasad, fönstermtrl?, fin trädörr, omsorg detaljer på panel, målade 

räcken (ej tryckimp), tak omlagt tidigare med plåtpannor,  
 
 

11) Härden 5, Billerudsgatan 20 –Fastighetsägaren har rustat hus och gårdshus utvändigt samt 
iordningställt lägenheter på ett mycket smakfullt och föredömligt sätt. 



























Nominering 9, Tveta-Prästgård 1:4 (gamla postenhuset) 
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Dottebol - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
Sammanfattning 
Till miljö- och byggförvaltningen inkom 2021-10-04 en ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten  
Dottebol 1:36. 

Bakgrund 
Det tänkta enbostadshuset ska placeras cirka 650 meter från Vänerns 
strandlinje.  
Berörda grannar och fastighetsägare har i en skrivelse daterad 2021-10-25 
givits möjlighet att yttra sig över ansökan.  
Synpunkt har inkommit gällande oro över påverkan av befintligt 
vattenförsörjning samt jordvärme.  
Efter kartläggning av grannens vattenhål samt jordvärme är Miljö- och 
byggförvaltningens bedömning att förutsättningar finns för att vatten och 
avloppsfrågan kan anordnas.  
Länsstyrelsen har givits möjlighet att yttra sig gällande fornlämningen som 
finns i området. Ingen erinran mot byggnation har inkommit.   

Beslutsunderlag 
Inkomna ansökningshandlingar 2021-10-04 samt karta daterad 2021-10-25. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att positivt förhandsbesked kan 
beviljas till det tänkta enbostadshuset med ovan nämnda beslutsunderlag 
som skäl till beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
1. Positivt förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17§ Plan- och 
bygglagen (PBL).  
 
2. Avgiften för förhandsbeskedet fastställs till 6 618 kronor.  



Säffle kommun 
Datum 
2021-11-17 

 
 

Sida 
2(2) 

 
   

Upplysningar  
1. Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas.  

2. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. (9 kap 18 § PBL)  
 
Om ingen överklagar beslutet kommer detta beslut att vinna laga kraft, fyra 
veckor efter publiceringsdatum i webbaserade Post- och Inrikes Tidningar 
(PoIT). 9 Kap 41 § (PBL) 
 

  

Beslutet ska skickas till 
- Sökande (byggherre)  
 
Underrättelse om beslutet skickas till ägare av:  
- Dottebol 1:3, 1:5, 1:35, 1:36 & 1:38.



Dnr BYGG 2021-000214 – Ankom 2021-11-08



From:                                 Kristina Rendahl-Laage
Sent:                                  Wed, 10 Nov 2021 09:53:54 +0000
To:                                      Miljö- och byggnadsnämnden
Cc:                                      Christina Rendahl-Laage;kristinarendahl@hotmail.com
Subject:                             synpunkter på nybyggnation Dottebol 1:36 Tveta Säffle kommun

Synpunkter på nybyggnation av enbostadshus Dottebol 1:36 Tveta Säffle kommun. 
Enligt den utskrift av placering av enbostadshuset på tomt 1:36 
kommer enbostadshuset på tomt 1:36 placeras mycket nära en vattentäkt/grävd brunn som försörjer 
bostadshus 1:35 Hagliden. 
Jag har därför synpunkt på och en oro att den vattentäkten/grävda brunnen kommer påverkas negativt 
som försörjning av vatten och jordvärme till Hagliden 1:35 
om ett bostadshus byggs så nära den vattentäkten/grävda brunnen. 
Vattentäkten/grävda brunnen är placerad på 1:3 ägor. 
Ovan synpunkt skickat den 10/11 klockan 10.52 
 
Synpunkter från delägare i dödsbo Hagliden och delägare i Dottebol 1:3 
Kristina Rendahl-Laage 
Dottebol Hagen  
661 94 Säffle 
Tel: 070-6364672 
 
Delägare Dottebol 1:3 
Bo-Göran Laage 
073-8169302 
 
 

När du skickar e-post till Karlstads universitet behandlar vi dina personuppgifter.
When you send an e-mail to Karlstad University, we will process your personal data.

https://www.kau.se/gdpr
https://www.kau.se/en/gdpr
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 Miljö- och byggnadsnämnden   

 

Björsebyn 1:61 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
Sammanfattning 
Till miljö- och byggförvaltningen inkom 2021-10-05 en ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Björsebyn 
1:61. Den rubricerande fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.  
Det tänkta fritidshuset ska placeras cirka 120 meter norr om Finnsjön i 
Långserud. Strandskyddet är för närvarande förordnat till 100 meter i 
området. Berörda grannar och fastighetsägare har i en skrivelse daterad 
2021-11-08 givits möjlighet att yttra sig över ansökan men ingen erinran mot 
förslaget har inkommit tills dags datum. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2021-10-05 
Karta 2021-10-28 
Foto 2021-11-11 

Förvaltningens ståndpunkt 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att positivt förhandsbesked kan 
beviljas till det tänkta fritidshuset med ovan nämnda beslutsunderlag som 
skäl till beslutet farutsagt att ingen erinran inkommit tills 2021-11-29. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

1. Positivt förhandsbesked beviljas.  
                  

2.  Avgiften för förhandsbeskedet fastställs till 6 618 kronor. 

Upplysningar 

1. Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. 
2. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två 

år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
Om ingen överklagar beslutet kommer detta beslut att vinna laga kraft, 
fyra veckor efter publiceringsdatum i webbaserade Post- och Inrikes 
Tidningar (PoIT). 
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Beslutet ska skickas till:   
- Sökande (byggherre) 
 
 
Underrättelse om beslutet skickas till ägare av: 
- Björsebyn 1:85 
- Björsebyn 1:86 
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