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Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Verksamheten
Revision

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid revisionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning.
Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutiner och dokumentation
saknades.
Verksamheten kommer att börja importera vegetabiliska livsmedel från tredje land.
I början kommer pistagenötter från Iran att importeras.
Följande brister noterades:
Rutiner, dokumentation

-

Märkningsuppgifter av livsmedel på svenska saknades.

-

En del vegetabiliska livsmedel från länder utanför EU som importeras ska
gränskontrolleras och föranmälas till någon av Livsmedelsverkets
gränskontrollstationer.

-

Iranska Pistagenötter finns listad i förordningen (EG) 884/2014 och behöver
provtas då det finns risk för kontaminering och för hög aflatoxinhalt.
Dokumentation som ska följa med varje sändning är: original av hälsointyg,
provtagnings- och analysresultat, samt en CED- handling.
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Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras genom att
verksamheten skickar in kopia på analysresultat och hälsointyg av Iranska
pistagenötter samt CED-handling, till Miljöförvaltningen inom en lämplig tid,
senast den 30 juni 2015.
Övrigt
Vegetabiliska importerade produkter ska föranmälas i Traces, (web-baserat program
genom ett CED dokument (Common Entry Document). Vilka produkter som
omfattas går att se i förordningarna förordningarna (EG) 669/2009 och (EU)
884/2014. Iranska pistagenötter ska föranmälas i Traces. Andra vegetabiliska
livsmedel som inte går att finna listade i förordningarna ska föranmälas till
Livsmedelsverkets gränskontrollstationer med en särskild blankett – LIVS 114.
Blankett lämnades ut vid revision.
Blankett om hälsointyg lämnades ut vid revision. Den ska fyllas i, undertecknas och
kontrolleras. Produkter ifrån Iran kontrolleras av ” Det iranska
hälsoministeriet” i Iran.
Dokumentation av i fortsättningen aktuella andra importerade livsmedel ska kunna
visas upp till Miljöförvaltningen.
Ett spårbarhetssystem ska finnas av företag som ni erhållit livsmedel från. Ni ska även
kunna identifiera de företag som livsmedel har levererats till.

Information
Revision

Revision är en kontrollmetod som innebär en granskning på hur väl er verksamhet
lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Hela, eller delar av ert system för
egenkontroll och faroanalys/riskbedömning granskas och sätts i relation till hur ni
bedriver verksamheten. Revision är en mer omfattande kontrollmetod än inspektion
och därför ska ni som verksamhetsutövare alltid informeras om dag och tid för
besöket.
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.

