
Diarienummer: 5426/2021-K-1   

Kontrollrapport

Livsmedelsverket utförde den 31 augusti 2021 en kontroll på Svensk Fjällröding AB 2170. Resultatet från 
kontrollen återges i denna rapport.

Det som har kontrollerats
- Att de verksamheter som bedrivs omfattas av 
godkännandet

- Underhåll i produktionslokalerna 

- Visuell rengöringskontroll i produktionslokalerna

- Övervakning av temperaturerna i kyl- och 
frysutrymmen

- Handelsbeteckningar gällande fiskeriprodukter 

- Att de obligatoriska uppgifterna medföljer 
leverans till kunder

- Spårbarhet och kategorisering av animaliska 
biprodukter 

Avvikelser finns gällande:
• Underhållsbrister i slakterilokalen 

Se mer information på kommande sidor.

Avvikelserna kommer att hanteras vidare i 
separata ärenden och detta ärende kommer 
därmed att avslutas.

Svensk Fjällröding AB
Org.nr: 556263-7214 

Rapportdatum: 2021-09-06

Kontrollmetod: Inspektion Orsak till kontrollen: Rutinkontroll enligt kontrollplan
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Avvikelser

AVVIKELSE J02:1

Underhållsbrister i slakterilokalen : Fönsterkarmarna på fönstret mellan slaktlokalen och packerilokalen 
flagnar på olika ställen (på slakterilokalens sida). Genom fönstret transporteras fisk (öppet) för paketering. 

 

Lagkrav:
I lokaler där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas skall utformning och planering tillåta god 
livsmedelshygienisk praxis, bland annat skydd mot kontaminering mellan och under olika moment, särskilt 
när det gäller väggytor skall hållas i gott skick och vara lätta att rengöra och, när det är nödvändigt, 
desinficera. Detta kräver användning av ogenomträngliga, icke absorberande, tvättbara och giftfria material 
samt att ytan är slät upp till en höjd som är lämplig för verksamheten i fråga, såvida inte 
livsmedelsföretagarna kan övertyga de behöriga myndigheterna om att andra material som används är 
lämpliga.
Lokalernas planering, utformning, konstruktion, placering och storlek skall möjliggöra god 
livsmedelshygien, vilket bland annat innebär skydd mot kontaminering.

Uppföljning: Denna avvikelse påvisades vid kontrollen. En uppföljning kommer att göras vid en 
kommande kontroll. Om avvikelsen kvarstår vid uppföljningen kan ett särskilt beslut om åtgärd behöva 
fattas.

Avvikelser

Information om nya eller tidigare avvikelser:

AVVIKELSE J02:1

Underhållsbrister i slakterilokalen : Fönsterkarmarna på fönstret mellan slaktlokalen och packerilokalen 
flagnar på olika ställen (på slakterilokalens sida). Genom fönstret transporteras fisk (öppet) för paketering. 

 

Lagkrav:
I lokaler där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas skall utformning och planering tillåta god 
livsmedelshygienisk praxis, bland annat skydd mot kontaminering mellan och under olika moment, särskilt 
när det gäller väggytor skall hållas i gott skick och vara lätta att rengöra och, när det är nödvändigt, 
desinficera. Detta kräver användning av ogenomträngliga, icke absorberande, tvättbara och giftfria material 
samt att ytan är slät upp till en höjd som är lämplig för verksamheten i fråga, såvida inte 
livsmedelsföretagarna kan övertyga de behöriga myndigheterna om att andra material som används är 
lämpliga.
Lokalernas planering, utformning, konstruktion, placering och storlek skall möjliggöra god 
livsmedelshygien, vilket bland annat innebär skydd mot kontaminering.

Uppföljning: Denna avvikelse påvisades vid kontrollen. En uppföljning kommer att göras vid en 
kommande kontroll. Om avvikelsen kvarstår vid uppföljningen kan ett särskilt beslut om åtgärd behöva 
fattas.
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Livsmedelsverket kontrollerar att företag följer relevant lagstiftning. Syftet är bland annat att konsumenterna 
får säkra livsmedel och inte blir lurade. Ibland säger lagstiftningen konkret vad som krävs, ibland består kraven 
av mål som kan nås på olika sätt. Företagen ska kunna visa Livsmedelsverket att lagstiftningen följs. Om 
företagen inte följer lagstiftningen föreligger bristande efterlevnad (avvikelse).

Innehållet i kontrollrapporten återger endast resultatet av det som kontrollerats. Den är
inte en bedömning av hela verksamheten eller alla avvikelser som eventuellt finns på anläggningen sedan 
tidigare.

För Livsmedelsverket

Emma Nyström, Statsinspektör

Påvisade avvikelser grundas på följande lagstiftning

Avvikelse  J02:1 – Underhållsbrister i slakterilokalen 
Förordning (EG) nr 852/2004, bilaga  II,  kapitel II, punkt 1 b

Förordning (EG) nr 852/2004, bilaga  II,  kapitel I, punkt 1 c

Uppföljning av avvikelser
Livsmedelsverket gör alltid uppföljande kontroller av avvikelser. Vid uppföljande kontroll ska företaget kunna visa att 
avvikelser har åtgärdats. Om avvikelser finns kvar kan Livsmedelsverket behöva fatta beslut om till exempel 
föreläggande och förbud eller överlämna ärendet till en annan myndighet  (polis, åklagare). 

När Livsmedelsverket gör en uppföljande kontroll kan företaget behöva betala en extra avgift.

Synpunkter på innehållet och frågor
Företaget har möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i rapporten senast den 20 september 2021. Mejla, skriv eller 
ring till oss eller kontakta oss via Mina sidor för livsmedelsföretagare. Det är viktigt att kontrollrapportens 
diarienummer 5426/2021-K då finns med.

Livsmedelsverket.se
Information om lagar och regler inom Livsmedelsverkets ansvarsområde, Livsmedelsverkets avgifter och 
branschriktlinjer finns på webbplatsen www.livsmedelsverket.se.

Ytterligare upplysningar

Närvarande vid kontrollen

Namn Titel Representant för
Emma Nyström Statsinspektör Livsmedelsverket

Elin Mehlhorn Platschef Svensk Fjällröding AB

Information från kontrollen
Företaget informerade att de eventuellt ska börja sälja via Reko-ring eller liknande! Livsmedelsverket informerade 
om att de ska inkomma med blankett gällande förändringen. 
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