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Inspektionsdatum

2015-11-18

Anläggning

Fitnessbutiken

Plats

Yxhammarsgatan 3

Fastighetsbeteckning

Agamemnon 9

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Verksamheten
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades prestationshöjande kosttillskott
och dess eventuella innehåll av DMBA/AMP-citrat.
Omdöme
Inspektionen gjordes som en riktad kontroll där prestationshöjande kosttillskott
kontrollerades och dess eventuella innehåll av DMBA/AMP-citrat. DMBA/AMPcitrat är en syntetiskt framställd substans, som ersätter DMAA (som är förbjuden).
Riskvärdering som är gjord slår fast att de doseringar som finns idag innebär stora
risker för allvarliga och möjligen dödliga biverkningar.
Vid inspektionen bedömdes att verksamheten saluför ett kosttillskott som bör
kontrolleras av eventuellt innehåll av DMBA. Verksamhetsutövare bör kunna visa oss
att produkten inte innehåller DMBA/ AMP.
-

Prestationshöjande kosttillskott från Sportlab vid namn ”Black Amp” - Stack Ripped Extreme” har innehåll av Pouchong Tea, där det kan finnas innehåll av
DMBA. Enligt verksamhetsutövare kommer produkten inte längre att saluföras i
framtiden.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brist vid en uppföljande inspektion inom 2
veckor.
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Information
Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever
upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med
regelbundna intervall.
Avgift

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande
inspektion, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande
1 057 kronor per handläggningstimme.
Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften.
Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även
avgiften.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare
kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett
sanktionsbeslut.

