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Diarienummer: MOB-2016-1022 

Meddelande efter livsmedelskontroll på verksamheten 
Optimal Products Nordic AB, 2016-10-24 
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 Optimal 
Products Nordic AB. Närvarande från verksamheten var Lena Poulsen.   

Vid besöket kontrollerades kosttillskottens märkning. Vid besöket noterades avvikelser i 
märkningen. 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. Optimal 
Products Nordic AB är ett E-handelsbolag som erbjuder försäljning av diverse produkter 
över internet. Lena Poulsen från verksamheten upplyste om att försäljningen av 
kosttillskott har avtagit den senaste tiden och för tillfället har verksamheten endast ett 
fåtal burkar av kosttillskotten kvar i lagret. Marknadsföringen av produkterna har tidigare 
skett via en informationskatalog som har skickats ut, men då katalogen inte längre 
skickas ut är försäljningen av kosttillskott förtillfället mycket låg.  

Vid besöket undersöktes märkningen avseende otillåtna hälsopåståenden och medicinska 
påståenden. Följande kosttillskott har granskats vid livsmedelsinspektionen: 
 

1. Osteo K2 
2. Reduline 36 
3. Parfait Equilibre 

Avvikelser 
Följande avvikelser har noterats 
 
kottillskotten Parfait Equilibre och Osteo K2 saknade svensk märkning. Obligatorisk 
livsmedelsinformation ska anges på svenska (annat språk får användas om språket 
endast obetydligt skiljer sig från svenska).  
 

 
Johan Almqvist på Optimal Products Nordic AB informerade över telefon den 26 oktober 
2016 att de felmärkta kosttillskotten kommer att tas ur sortimentet. Då verksamheten 
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gjorde ett frivilligt åtagande att åtgärda problemet kommer miljö- och byggenheten inte 
ställa några ytterligare krav på åtgärder.   

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. 

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. 

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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