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Anläggning

Lineum AB

Plats

Norrby Tvärgata 18

Fastighetsbeteckning

Lotsen 8

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Verksamhetsansvarig
Inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades märkning av produkter på
hemsida angående allergeninformation.
Omdöme
Ett informationsblad ”Regler om märkning och information” med allergenlista över
vilka allergener som ni behöver ha kunskap om lämnades ut vid besöket.
Utformning av märkning och översättning på svenska av produkterna är Lineum
ansvarig för tillsammans med Bezgluten.
Företaget Lineum är anmäld för sin försäljning av sär-när livsmedel till
Livsmedelsverket.
Följande brister noterades:
Rutiner, dokumentation

-

-

På hemsida där färdigförpackade produkter presenteras ska allergener framhävas.
Exempel på framhävning är annat typsnitt, stil eller bakgrundsfärg. Kravet gäller
också tillsatser, processhjälpmedel, aromer eller enzymer som har använts vid
tillverkning och kan ha utvunnits ur någon av allergenerna. (se bifogad
allergenlista)
Vegetabiliska fetter måste specificeras och det vegetabiliska ursprunget ska anges.
Denna uppgift får kompletteras med upplysningen "i varierande proportion"
vilket gör att det finns utrymme för att ändra proportionen utan att behöva märka
om.
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Näringsvärdesdeklarationer på hemsida saknar viss information. Detta är under
pågående process och beräknas vara klart i mars/april 2016 enligt
verksamhetsansvarig.

Ovanstående brister kommer att följas upp genom att Lineum skickar in
åtgärdsförslag på hur ändringar på hemsida kommer att åtgärdas senast vecka 7, 2016.
Övrigt
Granskning av hur ni utformar näringsvärdestabell kommer att kontrolleras vid nästa
ordinarie kontroll. Underlag i form av provtagningar eller liknande bör finnas till
hands.
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.

