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Datum

Dnr

2013-05-03

2013-703

Skogshonung,
Låkenäsvägen 12
513 93 TÄMTA

Besöksdatum

2013-04-17

Anläggning

Skogshonung

Plats

Tämta Kil 31

Fastighetsbeteckning

Tämta-kil 2:1

Närvarande

Miljöförvaltningen
, Skogshonung
Inspektion

Ärende

Besöket föranleddes av att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid inspektionen gicks verksamhetens livsmedelshantering
och dricksvattenanläggning igenom. Företaget säljer även andra produkter med
honung som godis, hudvårdsprodukter m.m.
Inspektion
Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Inspektionen är en kontrollmetod som innebär ett
stickprov på hur väl verksamheten lever upp till livsmedelslagstiftningens krav.
Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall
Livsmedelshantering
Vid besöket bedömdes att lokalen där honungen slungas och packas var i relativt bra
skick, det var rent och med god ordning. Diskrummet kontrollerades inte vid
inspektionen. Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutinerna bör
utvecklas.
Följande brister noterades vid kontrollen:
Rutiner

-

Märkning: Rutinen för kontroll av att egenmärkning stämmer överens med
ursprungsetiketten var bristfällig. Vid stickprovskontroll stämde inte kartongens
etikett ihop med den enskilda förpackningen.
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Lokalen

-

Lagerutrymmet är för litet, vissa produkter förvarades utomhus under tak.

Märkning

-

-

Läkemedelspåstående finns på honung med propolis. På förpackningen står det
”har goda sårläkande egenskaper”. Finns läkemedelspåstående som förebygga,
lindra eller bota på förpackningen ska det anmälas till Läkemedelsverket.
Märkning: Produkten ”Honung propolis karameller” saknade mängd av honung
och propolis i ingrediensförteckningen.

Dricksvattenanläggningen
- Ingen vattenanalys kunde uppvisas för att säkerställa vattenkvalitén.
Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras genom att
verksamheten skickar in åtgärdsförslag på ovanstående till Miljöförvaltningen snarast
dock senast den 14 juni 2013.
Övrigt
E-post eller Internet adress är inte tillräckliga adressuppgifter.
Verksamheten har planer på att bygga om och flytta runt olika delar för att få ett
bättre flöde på verksamheten. Någon tidsplan finns dock inte för detta.
Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för Miljö- och konsumentnämndens
årsavgifter. Beroende på vad inspektionerna visar kan årsavgiften fördubblas, halveras
eller vara oförändrad.

