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 Firma Larssons Livs  

larssonsexdrega@outlook.com 

14 november 2022  

Diarienummer: SBF-2022-1296 

Rapport efter livsmedelskontroll 

Den 10 november gjorde vi en oanmäld inspektion på Larssons Livs. Det var en 

planerad kontroll som vi gör regelbundet.  

  

 Följande avvikelser uppmärksammades 

1. Allmänna krav och skyldigheter på information 
Flera sorters frukter och grönsaker  för självtag saknade obligatorisk märkning 

gällande ursprungsland. De som noterades vid kontrollen var bland annat Päron 

conference, äpple Royal gala, gurka och granatäpple, 

 Lagkrav 
Information om frukt och grönsak ska finnas i närhet av produkten, till exempel på 

hyllkant eller samlat på ett tydligt dokument i respektive avdelning. Det ska stå 

fullständigt namn, ursprungsland och i vissa fall klass enligt handelsnormer.  

Till exempel: 

Äpple-Royal Gala 

 Klass 1  

 Italien  

För de allra flesta produkter finns denna information på originalförpackningarna. 

Lagstiftning: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 samt 

Artikel 6 punkt 1, och (EU) nr 1169/2011 Artikel 9 1i och Artikel 26 punkt 2a 
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 Uppföljning 
Vi kommer att göra en extra inspektion efter den 28 november för att följa upp att 

den här avvikelsen blir åtgärdad. För att undvika en extra inspektion, och då även 

undvika en extra kostnad för detta, kan du skicka foton som kan styrka att 

avvikelsen är åtgärdad. Gör i så fall detta före den 28 november. 

 

 

2. Obligatorisk livsmedelsinformation, innehåll och 

presentation 
Flera av de produkter som tillverkas i verksmahetens egna kök var inte korrekt 

märkta. 

Krämig Pastasallad (Med räkor) 

- Alla allergener var inte tydligt märkta genom till exempel versaler. (Äggula och 

senapspulver. 

- Räkor saknas i innehållsförteckning 

- Kyckling står med i innehållsförteckning men verkar saknas i salladen. 

 

Räkbaguette 

-"Bröd" saknar fullständig ingrediensförteckning 

-  Alla allergener var inte tydligt märkta genom till exempel versaler. (Räkor, fisk 

och senap) 

- Innehållet i Skagenröran som angavs på etiketten skiljde sig från 

innehållsförteckningen på förpackningen till Skagenröran. 

 

Kebabbaguette 

-Namn på produkten var ändrad för hand, men Innehållsförteckningen var inte 

ändrad. Det stod fortfarande innehåll i räkbaguette.  
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 Lagkrav 
Förpackade livsmedel ska märkas med ingrediensförteckning. Alla 

ämnen/produkter som orsakar allergi eller intolerans, som finns listade i bilaga II, 

ska framhävas  i ingrediensförteckningen. 

Lagstiftning: Förordning (EU) 1169/2011, art. 21, punkt 1b, och art 9 punkt 1 b 

 Uppföljning 
Vi kommer att göra en extra inspektion efter den 28 november för att följa upp att 

den här avvikelsen blir åtgärdad. För att undvika en extra inspektion, och då även 

undvika en extra kostnad för detta, kan du skicka foton som kan styrka att 

avvikelsen är åtgärdad. Gör i så fall detta före den 28 november. 

 

 

3. Utformning och underhåll av lokaler och utrustning 
Träbänken runt handfatet i chark-avdelningen har ruttnat och luckrats upp och blir 

därmed mycket svårt att hålla ren.  

 Lagkrav 
Lokalernas utformning och konstruktion ska möjliggöra adekvat underhåll, 

rengöring och/eller desinficering, 

Lagstiftning: Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel I, punkt 2a 

 Uppföljning 
Då avvikelsen inte är av akut karaktär sätts uppföljningsdatum till efter den 1 maj 

2023. 

  

 Följande kontrollerades 
  

 Allmänna krav och skyldigheter på information 
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 Obligatorisk livsmedelsinformation, innehåll och presentation 

 Utformning och underhåll av lokaler och utrustning 

 Hygien före, under och efter processen 

 Uppgifter om ingredienser (operativt mål 9) 

  

 Ytterligare upplysningar 
  

Till kontrollrapporten bifogas en PDF-fil med gällande märkning av livsmedel. Filen 

är kopierad ur branschriktlinjen  Säker mat i din butik. Skrivelsen i sin helhet hittar 

man på livsmedelsverkets hemsida Länk:  butik---saker-mat-i-din-butik.pdf 

(livsmedelsverket.se) 

 

Avvikelserna om märkning har varit återkommande och kommer utöver 

uppföljningen som avses i denna kontrollrapport följas upp under nästa 

ordinarie kontroll. Ytterligare avvikelser kan komma att leda till föreläggande 

vid vite eller förbud att sälja nämnda livsmedel på ett sådant sätt som kräver 

att de är märkta med innehållsförteckning. 

 

Övrig information från kontrollen 
Det finns ett ansvar hos alla livsmedelsverksamheter att se till så att alla som 

jobbar med livsmedel har de kunskaper som krävs för att de livsmedel som 

serveras eller säljs har hanterats på ett säkert sätt. Det finns mycket information 

om detta på bland annat livsmedelsverkets webbplats, www.livsmedelsverket.se.  

Synpunkter och frågor 
Om du har synpunkter på innehållet i rapporten är det bra om du kontaktar oss 

inom två veckor. Mejla till miljobygg@svenljunga.se eller skriv till Svenljunga 

kommun, Miljö- och byggenheten, 512 80 Svenljunga. Det är viktigt att 

kontrollrapportens diarienummer finns med. Hit kan du också vända dig med 

frågor om innehållet i rapporten. 
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Publicering på kommunens webbplats 
Denna kontrollrapport kommer att publiceras på kommunens webbplats 

svenljunga.se om två veckor. Om du har lämnat synpunkter kommer även de att 

publiceras i de fall vi står fast vid vår bedömning. 

Information om kontroll och regler 
Miljö- och byggenheten kontrollerar att företag följer livsmedelslagstiftningen. 

Innehållet i kontrollrapporten återger endast resultatet av det som kontrollerats. 

Det är inte en bedömning av hela verksamheten. Information om lagar, regler och 

branschriktlinjer för hantering av livsmedel finns på webbplatsen 

www.livsmedelsverket.se och på kommunens webbplats, www.svenljunga.se. 

I den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden vilket innebär att 

vi gör ett antal stickprov på hur väl verksamheten lever upp till 

livsmedelslagstiftningens krav. Med regelbundna intervall ska oanmälda 

inspektioner samt föranmälda revisioner genomföras. 

Vi (kontrollmyndigheten) kontrollerar efterlevnaden i lagstiftningen med stöd av 11 

§ livsmedelslagen (2006:804) och 25 § livsmedelsförordningen (2006:813). 

Kontrollen har skett i enlighet med förordning (EU) 2017/625 och livsmedelslagen. 

Kontrollrapporten är inget beslut, men avvikelser som har påpekats vid tidigare 

kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett så 

kallat sanktionsbeslut. Ett sanktionsbeslut kan vara ett föreläggande om att du ska 

göra något eller ett förbud. Ett sådant beslut kan du överklaga om du tycker att det 

är orimligt eller felaktigt. 

Om verksamheten upphör eller byter ägare ska anmälan om detta göras 

omedelbart till miljö- och byggenheten. 

Avgifter 
Kontrollen ingår i den årliga kontrollavgiften. 

Det finns avvikelser som kan kräva uppföljning i form av en extra inspektion och för 

den kontrollen tar vi ut en extra avgift som för närvarande är 1340 kronor per 

timme. Avgiften tas ut i efterhand. 
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Närvarande 
Från verksamheten deltog  och  och från tillsynsmyndigheten Oscar 

Hedén, livsmedelsinspektör. 

I tjänsten 

Oscar Hedén 

Livsmedelsinspektör 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 




