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Joarsbo Naturprodukter HB
Joarsbo 3
512 61 Kalv

Diarienummer: MOB-2017-378

Meddelande efter livsmedelskontroll på verksamheten
Joarsbo Naturprodukter, 2017-04-11
Under en inspektion i den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden.
Kontrollmetoden innebär ett antal stickprov på hur väl verksamheten lever upp till
livsmedelslagstiftningens krav. Med regelbundna intervall ska oanmälda inspektioner
genomföras.
Miljö- och byggenheten har utfört en anmäld offentlig kontroll av verksamheten Joarsbo
Naturprodukter. Närvarande från verksamheten var Kenneth Karlsson.
Vid besöket kontrollerades lokalen och utrustningen, råvaror och förpackningsmaterial,
skadedjursbekämpning, rengöring och desinfektion, temperatur, personlig hygien,
utbilding och spårbarhet. Av de kontrollerade punkterna noterades en som avvikelse. Vid
kontrollen kan det finnas brister som inte uppmärksammats. Livsmedelsföretagaren har
alltid det fulla ansvaret att gällande lagstiftning följs.

Omdöme
Helhetsintrycket av kontrollen är att verksamheten har god ordning i lokalen och goda
hygienrutiner för verksamheten. Verksamheten har ett skriftligt egenkontrollprogram som
uppdateras regelbundet. Den uppmätta kyltemperaturen i frysen visade på -19 grader.

Avvikelser
Följande avvikelser har noterats

Vid besöket noterades att plasten på syltburkarna var sliten. Sliten plast riskerar att
släppa ifrån sig giftiga ämnen som obemärkt kan komma i kontakt med livsmedel.
Material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel får
inte överföra ämnen till livsmedlet i sådana mängder att de: utgör en fara för
människors hälsa, medför en oacceptabel förändring av livsmedlets sammansättning,
försämrar dess smak och lukt.

Ovanstående avvikelse ska åtgärdas snarast. Uppföljning kommer att ske vid nästa
ordinarie kontrolltillfälle.
Vid en bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande
inspektion, tas en extra avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande
1280 kronor per handläggningstimme.
Avvikelser som bedöms vara av allvarlig karaktär leder till föreläggande eller förbud samt
extra offentlig kontroll. Inga avvikelser av allvarlig karaktär noterades vid besöket.
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Övrigt
Om verksamheten upphör eller byter ägare ska anmälan om detta göras omedelbart till
miljö- och byggenheten.

Information
Kontrollmyndigheten kontrollerar efterlevnaden i lagstiftningen med stöd av 11 §
livsmedelslagen (2006:804) och 25 § livsmedelsförordningen (2006:813). Kontrollen har
skett i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004 och livsmedelslagen.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen
och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.
Förpackade produkter behöver märkas med näringsdeklaration efter 13 december 2016.
Det som ska ingå är energivärde, mängd fett, kolhydrat, sockerarter, protein och salt.
Bifogat i inspektionsmeddelandet är ett faktablad från Livsmedelsverket som informerar
om de nya reglerna för livsmedlen.

Avgift
Kontrollen ingår i den årliga tillsynsavgiften.

Med vänlig hälsning

Caroline Nilsson
Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör
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Miljö- och byggenheten
Telefon 0325-184 44
E-post caroline.nilsson@svenljunga.se
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