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Informationskontroll av förpackade livsmedel inom
Stockholms län
1. PROJEKTPLAN
1.1 Bakgrund
Den 13 december 2014 började Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr
1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
(Informationsförordningen) att tillämpas. Under 2015 togs en gemensam plan för kontroll av
information och tillämpning av sanktioner fram. Planen togs fram av en arbetsgrupp inom
Miljösamverkan Stockholms Län (MSL) för att främja enhetliga märkningskontroller och
utöka erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna.
1.2 Syfte
Utöver att främja enhetliga märkningskontroller i Stockholms län syftar projektet till att
upptäcka felaktig information på förpackade livsmedel samt tillse att felaktigheterna åtgärdas
av livsmedelsföretagen.
1.3 Omfattning och avgränsningar
Kontroll av information för förpackade livsmedel kommer att ske inom Stockholms län. I
planen är de prioriterade kontrollområdena angivna. I planen anges också vilka typer av
livsmedelsverksamheter som omfattas i projektet, se bilaga 1.
Information om mat som inte är färdigförpackad, eller som anses vara färdigförpackad för
direkt försäljning, omfattas inte av projektet.
1.4 Arbetsformer – Genomförande – Metod
Arbetsform, genomförande och metod framgår i den gemensamma planen.
För att enhetliga kontroller ska kunna genomföras, samt för att underlätta för rapporteringen
så har checklistor tagits fram, se bilaga 2. Checklistorna har utformats utifrån de fyra
delområdena A till D, som finns angivna i den gemensamma planen. Delområdena motsvarar
länkarna i märkningskedjan, från tillverkning till detaljhandel. Som stöd till kontrollen och
checklistorna har ett dokument kallat ”hjälpreda för inspektion” tagits fram, se bilaga 3.
I den gemensamma planen finns även tillämpning av sanktioner beskrivna. Dessa används då
allvarliga brister i informationen konstateras, eller när företagaren ej vidtar åtgärder frivilligt.
Rapportering av resultat kommer att ske via webenkät. Via enkäten kommer även följderna
och uppföljningen av konstaterade avvikelser att rapporteras in, t.ex. om någon sanktion
vidtagits och när avvikelsen är åtgärdad.
Resultatet av kontrollerna kommer att påverka prioritering av kontroll inför kommande år.
Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929.
E-post:miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se

2. PROJEKTORGANISATION
2.1 Projektgrupp
Uppdragsgivare
Miljösamverkan i Stockholms län
Projektet samordnas av livsmedelskontrollen på miljöförvaltningen i Stockholms Stad.
Projektledare är Johan Rådal och Sanna Wallje Pettersson.
Projektdeltagare är respektive anmäld kontrollmyndighets deltagande inspektörer.
2.2 Resursramar
Efter varje enskild kontrollmyndighets rutin.
2.3 Tidplan
Projektet kommer att genomföras från första mars till sista oktober 2016. Berörda
kontrollmyndigheter inom Stockholms län bestämmer själva hur många kontroller som
genomförs.
Kontrollerna utförs mellan mars och oktober 2016.
Resultat av kontroller, inklusive eventuellt tillhörande sanktioner, ska inrapporteras samma
dag som kontrollärendet är klart.
En sammanställning av resultatet presenteras på länsträffen i november.
Projektrapporten ska vara klar senast slutet av januari 2017.
2.4 Risker
Projektgruppen anser att det inte finns några relevanta risker.
2.5 Rapportering - Redovisning
En enkel sammanställning av resultatet presenteras på länsträffen i november.
Resultatet presenteras i en projektrapport som sammanställs under januari månad 2017 och
som sedan kommuniceras med respektive kontrollmyndighet.
Bilagor:
Bilaga 1;

Plan för kontroll av information och tillämpning av sanktioner

Bilaga 2;

Checklistor för delområden A till D

Bilaga 3;

Hjälpreda för inspektion
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Mer information om samverkansprojektet finns på www.miljosamverkanstockholm.se
samt på MSL:s projektarbetsplats, som nås via miljosamverkanstockholm.se
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