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Varför livsmedelskontroll?
Vi livsmedelsinspektörer har som
uppgift att bland annat kontrollera
Falkenbergs över 400 registrerade
livsmedels- och dricksvattenan
läggningar. Vårt huvudmål är
att kontrollera att ni som driver
verksamheterna ser till
• att ni producerar säker mat och
bra dricksvatten
• att ingen ska bli lurad om vad
maten innehåller

Vad menas med
kontrollkort?
Livsmedelskontroll
– varför det?

Du har ett ansvar

enligt

livsmedelslagstiftn
Enligt livsmedelslagsti
ingen
ftningen ansvarar
du för att de livsmed
bort är säkra och rätt
el du säljer eller ger
märkta. Du får aldrig
vilseleda konsumenten.

Vi kontrollerar att

du

följer lagen
Miljö- och hälsosk
yddsnämnden är en
kontrollmyndighet
kontrollera att din
och
verksamhet följer
livsmedelslagstiftningen har som uppgift att
på allmänna frågor,
. Vi kan även svara
men vi kan inte ge
dig detaljerade råd
problem eller hjälpa
om hur du ska lösa
dig att planera exempe
dina
lvis ombyggnader.

Du betalar en avgift

Du kan få betala

för extra

kontroller
Ibland gör vi extra
kontroller, till exempe
l om vi måste följa
tidigare besök eller
upp brister från ett
om någon skickat
in ett klagomål till
motiverat. Du får då
oss som visar sig vara
betala en särskild avgift
bete den kan innebär
för extrakontrollen
a för oss i form av
och det extraarförberedelser, efterarb
provtagning.
ete och ibland även

Du måste även följa

Under 2016 planerar vi att fokusera
på bland annat följande inom livs
medelskontrollen:
• Material i direktkontakt med
livsmedel
• Spårbarhet
• Allergiinformation till kunder
• Kontroll av genomförda dricks
vattenprov vid privata dricksvat
tenanläggningar/-brunnar

Branschriktlinjer
– en hjälp för dig

Kontrollkort

Miljö- och hälsosk
yddsförvaltningen
har gjort en
Datum:

livsmedelskontroll
hos

Besöket skedde q
föranmält q oanmä
lt

för vår ordina

rie kontroll
Vi kontrollerar din
verksamhet regelbu
ndet och för det betalar
kontrollavgift.
du en årlig
Avgiftens storlek beror
bland annat på:
• vilken typ av livsmed
el som du hanterar
(ur ett riskperspektiv),
• hur mycket livsmed
el du hanterar,
• om du vänder dig
till särskilt känsliga
konsumenter, till exempe
allergiker, äldre, gravida
l
eller små barn,
• om du själv märker
eller presenterar livsmed
eller menyer,
len genom etikette
r
• hur väl du har skött
din verksamhet vid
tidigare kontroller.
Du kan alltså själv
påverka din framtid
a avgift genom att
Du betalar kontrol
sköta verksam
lavgift
ska täcka våra kostnad från och med det år du startar din verksam heten väl.
er för den tid vi lägger
het. Avgiften
ner på din verksam
het.

På de allra flesta verksamheter
lämnar vi ett så kallat kontrollkort
efter genomförd inspektion. Det kan
liknas vid ett kvitto där det står vad
vi har kontrollerat och resultatet av
inspektionen, se bild. Har du inga
avvikelser, så får du bara ett kon
trollkort. Har du däremot avvikelser,
så skickar vi i normalfallet även en
kontrollrapport eller ett beslut till dig
där avvikelserna framgår. På större
industriella verksamheter, huvud
miljöla

gstiftningen
Utöver livsmedelslagsti
ftningen finns det
andra lagar som du
miljöbalken får din
ska följa. Enligt
verksamhet inte orsaka
hälsa eller miljön.
Det är miljö- och hälsosk besvär eller problem för människors
för den kontrollen,
yddsförvaltningen
vilket
som ansvarar även
hälsoskyddsinspektöre innebär att du även kan få besök av
en av våra miljö- och
r. (Läs mer om miljöoch hälsoskydd på
www.falkenberg.se)

Verksamhetens represe
ntant vid

besöket:

Anledning till besöke

t

q En planerad kontro
ll

q En uppföljning
av miljö-

q En kontroll på grund

och hälsoskyddsför

av

valtningens tidigare
kontroll

Resultat

q Verksamheten följde

livsmedelslagstiftning
ens krav inom de
områden vi kontro
llerade.

q Verksamheten följde

inte
eller flera av de områd livsmedelslagstiftningens krav inom
ett
en
åtgärder vidtogs i anslutn vi kontrollerade. Tillfredsställande
ing till kontrollbesök
et.
q Verksamheten följde
inte livsmedelslagst
iftningens krav inom
ett eller flera av de
områd
skicka skriftlig inform en vi kontrollerade. Vi kommer att
ation om detta.

q Skriftligt beslut
om

förbud lämnades på

plats.

kontor och kommunala vattenverk
lämnar vi i normalfallet en kontroll
rapport istället för ett kontrollkort.

Sammanställningar av
livsmedelskontrollen 2015
industrier. Det finns en separat
rapport för sommarkontrollen. Sök
på r esultat av livsmedelskontrollen
på www.falkenberg.se om du är
intresserad av att läsa samman
ställningarna.

Foto: Lorem Ipsumsson

Vi redovisar resultatet av livsmedels
kontrollen i korta sammanställningar.
Under 2015 gjorde vi sammanställ
ningar av kontrollen på förskolor,
skolor och äldreboenden; bagerier,
konditorier och caféer; butiker;
restauranger respektive livsmedels

Fokus
livsmedelskontroll 2016

Många regler inom livsmedelsom
rådet beskriver en målsättning utan
att exakt ange hur man ska göra.
Branschriktlinjer är branschens
egna beskrivningar av hur företagen
kan göra för att uppfylla livsme
delslagstiftningens krav. Lagkraven
ska följas, men branschriktlinjer
är frivilliga att följa. Det finns till
exempel branschriktlinjer för butik,
restaurang, idrottsrörelsen, bageri med
flera. Du hittar dessa genom att söka
på ordet branschriktlinjer på Livsme
delsverkets hemsida www.slv.se.
Kontakta oss
Vi som arbetar med livsmedels
kontroll heter Ann-Charlotte
Steneryd, Annika Gustafsson,
Sauli Hautakangas och Monica
Wobbe. Kontakta oss gärna om
du har tips på vad vi ska skriva
om i nästa nyhetsbrev eller om du
har andra förslag eller åsikter om
kontrollen.

Tel 0346-88 60 00 | E-post miljo.halsa@falkenberg.se | Hemsida www.falkenberg.se/livsmedel

