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Mål: Medvetna verksamhetsutövare för god hantering av ABP 

Def: Kontrollmyndigheterna ska bidra till att verksamhetsutövare 
inom ABP har den medvetenhet som krävs för en säker hantering 
av ABP. Med begreppet medvetna menar vi det egna ansvaret 
som beskrivs i lagstiftningen. Kontrollmyndigheterna kan 
underlätta för företagen att göra rätt genom att göra insatser för 
att komma tillrätta med de vanligaste avvikelserna och de 
allvarligaste bristerna.  

Önskad effekt:  

 Utveckling sker hos verksamhetsutövaren 
 

Indikatorer:  

 Antalet deltagande vid informationsinsatser, Statistik 

 NKI (nöjd kund index): Kunskapsnivån före och efter 
informationsinsats enligt deltagarens egen bedömning  

 Ökning/minskning av specifika avvikelser funna vid kontroll, 
statistik, alla kontrollmyndigheter 

 

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.   

 

Mål: Skapa förutsättningar för en god ABP-kontroll 

Def: Det är alla kontrollmyndigheters ansvar att skapa förutsättningar 
för en god ABP-kontroll. Med begreppet god menar vi att vi gör 
kontroll på rätt anläggningar och hittar de brister som är allvarligast. 
Med begreppet förutsättningar menas att alla kontrollmyndigheter 
ska hjälpas åt att på olika sätt komma tillrätta med de brister vi ser i 
utförandet av kontrollverksamheten.   
 
Önskad effekt:  

 Utvecklings sker i kontrollverksamheten 
 

Indikatorer:  

 NKI (till operativa kontrollmyndigheter): Upplevd ökad flexibilitet  
efter omarbetad riskklassificeringsmodell jämfört med före 
omarbetningen (2019-2020) 

 NKI (till operativa kontrollmyndigheter): Hur upplevs 
förutsättningarna vara för att kunna genomföra en god ABP-
kontroll?  (Nolläge: 2018. Årliga uppföljningar i samband med 
rapportering) 

 

 

Säkert dricksvatten. För att få säkert dricksvatten 
måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av 
kemiska och mikrobiologiska ämnen i 
dricksvatten minska. 
 

Mikrobiologiska risker. Minska antalet 
livsmedelsburna sjukdomar med fokus på 
campylobakter, listeria, ehec/vtec och norovirus. 
 
 
 

Kemiska risker. Minska hälsoeffekterna till följd av 
miljöföroreningar (fokus dioxiner och PCBer), 
tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. 

Information i livsmedelskedjan. Information om 
livsmedel och om livsmedelsproducerande djur och 
växter kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan. 

Mål: Medvetna verksamhetsutövare för god hantering av ABP 

Åtgärder: 

 Kompetenshöjande insatser för ABP-verksamheter 

 Stödja branschen 

 Enkelt och lätt att hitta information och förståelse av ansvarstagande 

Aktiviteter:  

 Se över skriften miljöhusesyn (SJV, 2020) 

 Föra en dialog med branschen och ge information om matavfallshantering (SJV, 2020) 

 Kommunerna sprider informationsmaterial till nystartade verksamheter som hanterar 
animaliska biprodukter inom livsmedelsområdet. 
 

Mål: Skapa förutsättningar för en god ABP-kontroll 

Åtgärder: 

 Kontrollföreskrift – lyfta ur och omarbeta riskklassificeringsmodellen inkl. utveckla riskanalys  

 Kompetenshöjande åtgärder – utbildningar, m.m. 

 Förbättrad och förenklad rapportering av kontroll så att det går att göra en förfinad analys av kontrollen  

Aktiviteter: 

 Ta fram riktad information, utbildningar och vägledningar till kommunala inspektörer: Pilotprojekt 2020: 
- kompostering av matavfall 
- Förbränningsanläggningar (gårdspannor) i primärproduktionen 
- Användning av andra organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel än naturgödsel 
- befattning med naturgödsel 
- insamling och transport av matavfall kategori 1 och 3 
- ABP som uppstår på livsmedelsanläggningar 

 Förbereda inför projekt 2021: Kontroll av insamling och transport av ABP som inte är matavfall. SJV i samarbete med LST 
tar fram vägledning, riskanalys och kontrollfrekvens (SJV, LST, 2020) 

 Tillhandahålla webb-utbildning för kommunerna och länsstyrelserna avseende insamling och transport (SJV, 2020) 

 Delta i webb-utbildningsinsatser (SJV, LST, kommunerna, löpande) 

 Regelbundna möten mellan Djurhälsoenheten och Djurkontrollenheten (SJV, 2020) 

 Kommunerna bidrar aktivt till förbättringsarbetet som SJV leder, t.ex. genom att delta i APB-konferensen, tillsätta 
representanter i förbättringsgruppen 

 Kommunerna, länsstyrelserna, SLV samt SJV, Djurkontrollenheten  rapporterar årligen statistik över kontrollresultat 
genom att besvara en enkät samt deltar i analysen av resultaten. 

 

Ur NKP  

Övergripande mål för 
samtliga 
kontrollmyndigheter 

Effektmål, 

ej nedbrutna från 

övergripande mål. 

Löper parallellt. 

Operativa mål och 

dess indikatorer 

Åtgärder och 

aktiviteter  

Senast granskad 2019-12-02 


