Sveriges nationella kontrollplan
för livsmedelskedjan (NKP)
Information till företag

Tillsammans bidrar vi myndigheter på nationell, regional och lokal
nivå till säker mat och dricksvatten, friska djur och sunda växter
samt konkurrenskraftiga företag. En bra riskbaserad och likvärdig
kontroll underlättar för företagen att göra rätt, ta ansvar och följa
lagstiftningen och leder till att brister upptäcks och rättas till. På så
sätt bidrar vi till säker mat och ett högt konsumentförtroende för
maten i Sverige.

Flerårig nationell kontrollplan – varför det?
Enligt gemensam EU-lagstiftning ska varje land ha en
nationell kontrollplan för livsmedelskedjan för att…






säkerställa att den offentliga kontrollen omfattar alla
områden och bestämmelserna i lagstiftningen
beskriva övergripande hur kontrollen är uppbyggd och
organiserad – vad, vem och hur
ange strategiska mål för kontrollen
beskriva nationella beredskapsplaner – vilka är de och
vem gör vad vid kris
tydliggöra samordning, samarbete och ömsesidigt stöd
mellan myndigheterna

Myndigheternas roller:
Råd, stöd, vägledning; Leda; Samordna; Kartlägga; Övervaka;
Riskvärdera; Kontrollera; Beredskapsplaner; Hantering i
krissituationer; Lagstifta

NKP:n fokuserar på
kontrollen

What´s in it
for me?
I NKP:n hittar du relevant information om
kontrollen i livsmedelskedjan som även är till
nytta för dig som företagare
I NKP:n hittar du
-

Operativa mål, åtgärder och aktiviteter för att nå
målen inom lagstiftningens huvudområden, dvs

-

vad myndigheterna gemensamt fokuserar på under
2018-2021 inom alla områden

Målen gäller hela livsmedelskedjan – från jord till bord
-

-

-

Information om utvecklingsarbete, regeringsuppdrag
och större utredningar som kan eller kommer att
påverka myndigheterna, kontrollen och företagen.
Samlad övergripande information om hur den
offentliga kontrollen i livsmedelskedjan är
organiserad i Sverige.
Länkar till mer information på myndigheternas olika
webbplatser.

Den offentliga kontrollen från jord till bord omfattar många
områden…

..och alla ingår i NKP:n

Gå in på
www.nkpwebben.se
och läs mer.

Har du frågor eller
synpunkter?
Skicka dem till nkp@slv.se

