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Santé F revisioner 2018

Importkontroll –
livsmedel & 
levande djur

20 – 28 nov



Ny riskklassnings-
modell

• Utredning presenterades 
för regeringen.

• Remiss under 
våren/sommaren 2018



Instruktion för användande av 
kontrollrapportsmallen –
dokumentet finns i Livstecknets 
arbetsrum ”Kontrollrapport”



Kontrollbytardag

Arbetsgruppen
Dricksvatten och 
offentlig kontroll



Ökad samverkan mellan kontrollmyndigheter är en 
framgångsfaktor för likvärdig kontroll. Därför lanserar 
arbetsgruppen ”Dricksvatten och offentlig kontroll” inom det 
nationella dricksvattennätverket konceptet ”Kontrollbytardag”. 

Syftet är att öka kompetensen inom dricksvattenområdet genom 

samverkan och att sprida goda exempel.

Vi vill uppmana alla kontrollmyndigheter att genomföra minst en 
kontrollbytardag under 2018!

Kontrollbytardag inom dricksvattenområdet



Det finns olika sätt att genomföra detta på. Här nedan finns några 

exempel. Men kom ihåg att gör det enkelt!

• Skugginspektion 

• Byta inspektör

• Gemensam kontroll

• Workshop

För mer information se dokument i arbetsrum ”Nationellt nätverk för 

dricksvatten och offentlig kontroll” eller kontrollnyheten på Livstecknet.

Hur gör man?



Operativa mål

✓ Operativamal@slv.se (Senast 31 juli)

✓ Samma 4 fokusområden

✓ Beslutas i början av 2019

✓ Gälla 2020 – 2022

✓ Nuvarande mål gäller 2017 – 2019!



Uppgift:

Kontroll i butik
Matlandet 2018



Enligt myndighetens planering ska följande kontrolleras i butiken vid detta 

tillfälle:

A. Spårbarhet nötkött

B. Temperaturer kylar/frysar generellt

C. Livsmedelsinformation (operativt mål 13)

D. Hygien – kontamination-med fokus på allergener

E. Ekologiskt – anmäld till kontrollorgan?

Vad ska kontrolleras?



Se i övningsuppgiften vilka iakttagelser du gör

Vilka iakttagelser gör du?



Hur rapporterar du den genomförda kontrollen? 

Uppgift



Vad har 
kontrollerats?

Rapporterings
punkter

Avvikelse/
utan 
avvikelse

Beskrivning

Spårbarhet 
nötkött

H11 A Område H –Spårbarhet
H11- Ursprungsmärkning av nötkött

Temperaturer i 
kylar och 
frysar

K01 A Område K – HACCP-baserade förfaranden
K01- Faroanalys och kritiska styrpunkter
Laxen förvarades för varmt och den 
temperaturen var utpekad som en kritisk 
syyrpunkt.

J08 Ua Område J – Grundförutsättningar, hygien
J08- Upprätthållande av kylkedjan och 
uppfyllande av temperaturkriterier
Temperturer och förfarande i övrigt ok.

Rapportering av kontroll



Vad har 
kontrollerats?

Rapporterings
punkter

Avvikelse/
utan 
avvikelse

Beskrivning

Livsmedels-
information
Operativt mål 
13

P13 A Rapporteringspunkt P- Operativa mål
P13 – Uppgifter om ingredienser
Av de 4 produkter som granskades bedömdes 
det finnas avvikelser i två fall – skaldjursröran 
och frukostlimpan.

B01 A Område B- Allmän livsmedelsinformation
B01 - Allmänna krav och skyldigheter
Fusk och vilseledande/felaktig märkning 
avseende mängden räkor i skaldjursröran.

B02 A B02 - Obligatorisk livsmedelsinformation, 
innehåll och presentation
Avvikelse eftersom de missat att ta med 
valnötterna i ingrediensförteckningen.

Rapportering av kontroll



Vad har 
kontrollerats?

Rapporterin
gspunkter

Avvikelse
/utan 
avvikelse

Beskrivning

Livsmedels-
information
O- mål 13

D02 Ua Område D – Skyddade beteckningar
D02 - Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och 
skyddad geografisk beteckning (SGB)

Hygien-
Kontamination
(allergener) 

K06 A Område K – HACCP-baserade förfaranden
K06 – Allergena kriterier
De har ingen processtyrning för att säkerställa 
att produkten är glutenfri  i enlighet med 
reglerna i fo 828/2014.

K01 Ua K01 – Faroanalys och kritiska styrpunkter
Överlag har företaget bra rutiner för att 
undvika kontamination med allergener.
De har tagit hänsyn till allergenerna i sin 
faroanalys (…utgår vi ifrån).

Rapportering av kontroll



Vad har 
kontrollerats?

Rapporterings
punkter

Avvikelse/
utan 
avvikelse

Beskrivning

Eko
Anmäld till
kontrollorgan

A04 Ua Område A – Administrativa krav
A - Anmälan om framställning/produktion, 
beredning, import eller förvaring av 
ekologiska produkter
Butiken stod under kontroll av ett 
kontrollorgan

Rapportering av kontroll


