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NMS Livs AB
Nya vägen 3
515 34 VISKAFORS

Inspektionsdatum

15 augusti 2018

Anläggning

Tempo, NMS Livs AB

Plats

Nya Vägen 3

Fastighetsbeteckning

Rydboholm 1:405

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Miljöförvaltningen
, Tempo Viskafors
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades märkning av egenproducerade
produkter.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att verksamheten bör upprätta rutiner för att säkerställa att
märkningen på egenproducerade livsmedel stämmer med innehållet.
Följande brister noterades:
Märkning av ingredienser för grillad kyckling, kycklingklubbor, kamben samt
honungsmarinerade kamben stämde inte överens med innehållet i produkten.
Samtliga av dessa fyra produkter saknade framhävning av allergenen selleri i
märkningen. Beteckningen på de ämnen/produkter som orsakar allergi eller
intolerans, ska framhävas genom en teckenuppsättning som tydligt skiljer
beteckningen från resten av ingrediensförteckningen, exempelvis genom typsnitt, stil
eller bakgrundsfärg.
För produkten honungsmarinerade kamben saknades dessutom följande allergener på
märkningen: soja, senap och vete.

Dagen efter inspektionen inkom Tempo via e-post med korrigerad märkning för
grillad kyckling, kamben och honungsmarinerade kamben.
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Vi kommer att kontrollera märkningen för kycklingklubbor genom att ni inkommer
med den märkningen till Miljöförvaltningen.
Övrigt
Miljöförvaltningen lade i samband med inspektionen ett saluförbud på produkten
honungsmarinerade kamben till dess att alla ingående allergener finns med i
ingrediensförteckningen. Tempo inkom med åtgärdad märkning dagen efter och
förbudet hävdes.
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 eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut.
Avgiften är för närvarande 1 279 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.

