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Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades märkning och presentation.
Omdöme
Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av rutiner och dokumentation bör
utvecklas. Brister från föregående kontroll var inte åtgärdade.
Stickprovskontroller för några olika produkter av kosttillskott granskades med
anledning av om det ges korrekt märkning på förpackning samt vilken information
som finns att få och som uttrycks på hemsidorna; om exempelvis olika
hälsopåståenden har gjorts och om all obligatorisk information finns med.

Följande brister noterades:
-

Flera produkter av märket Walden farms saknade svensk märkning
Produkten Mass tech saknar svensk märkning
Hälsopåståendet på hyllkanten angående kolhydrater på produkten True Mass var
otillåtet.
Hälsopåståendet angående Niacin på produkten I’am fucked up, från Swedish
Supplier är inte tillåtet om det inte framgår att det är en ”Niacinkälla”
Produkten Animal Nitro saknade svensk märkning
Produkten Serious Mass saknade svensk märkning
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Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion i slutet
av augusti.
Övrigt
Se över ert sortiment så att märkningen är korrekt. Stöd för märkning och
hälsopåståenden finns på slv.se > Närings-och hälsopåståenden.
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.

