
Textförslag 

Rubrikerna och texterna nedan är förslag på text som går att klippa in i inspektionsrapporter efter utförd 
kontroll av animaliska biprodukter.  

Inspektionsrapport- Animaliska biprodukter (EG) 1069/2009 - med avvikelse 

BUTIK AB 
Org.nr: xxxxxx-xxxx 

ÅÅÅÅ-MM-DD besökte miljöförvaltningen er verksamhet för kontroll enligt lagen (2006:805) om foder 
och animaliska biprodukter. Vid kontrollen medverkade NN från företaget och från myndigheten NN, 
livsmedelsinspektör. 

Bedömning 
Vid kontrollen av animaliska biprodukter uppfyller verksamheten inte de krav som finns i lagstiftningen. Under 
tillsynsbesöket noterades följande avvikelser: 

Kategorisering 
I samband med att de animaliska biprodukterna skiljs från livsmedlen ska de kategoriseras av verksamheten i 
någon av kategorierna 1, 2 eller 3 (artikel 7 punkt 1 förordning (EG) 1069/2009). 

Förvaring/separering   
De animaliska biprodukterna måste förvaras separerat från livsmedel. Det ska ske under sådana villkor att 
korskontaminering förebyggs och det får inte finnas risk för förväxling mellan olika kategorier av animaliska 
biprodukter. I vissa fall finns det anledning att förvara ett material kylt, fryst eller torrt (artikel 26, punkt 1, i 
förordning (EG) 1069/2009). 

Verksamheten saknar rutiner för rengöring av behållare för animaliska biprodukter (artikel 25, allmänna 
hygienkrav, punkt 1- 3). 

Transport, mottagare och märkning 
Under transport och lagring ska förpackningen, behållaren eller fordonet (beroende på typ av transport) vara 
märkt: 

 Kategori 3 ska vara märkt med ”Ej avsett att användas som livsmedel”  
 Kategori 2 ska vara märkt med ”Ej avsett att användas som foder” 
	 Kategori	1	ska	vara	märkt	med	”Endast	för	bortskaffande”.	

(Kap 2 punkt 2 bil. VIII i förordning (EU) nr 142/2011). 

Handelsdokument/register
Vid transport av animaliska biprodukter ska avsändaren utfärda ett handelsdokument i original som ska finnas 
med vid transporten och ges till mottagaren. Genom detta intygar avsändaren vad sändningen består av och 
spårbarheten säkras. Avsändaren och transportören ska behålla kopior på handelsdokumenten (kap. III och IV i 
bilaga VIII i förordning (EU) nr 142/2011 och artikel 21 punkt 4 i förordning (EG) nr 1069/2009). 

Foder
Det inte är tillåtet att utfodra andra produktionsdjur än pälsdjur med matavfall eller foderråvara som innehåller 
eller framställts av matavfall (artikel 11, förordning 1069/2009).
Det är inte heller tillåtet att utfodra vilt, grisar eller fåglar som är sällskapsdjur, djurparksdjur eller cirkusdjur 
med matavfall (22 §, SJVFS 2006:84). 
Åtgärder för att komma till rätta med bristerna 
Er verksamhet är skyldig att åtgärda ovanstående brister som noterades vid tillsynsbesöket. 

Avgift 
Varje miljöförvaltning använder sina egna rutiner för att ta ut avgift.  
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Inspektionsrapport - Animaliska biprodukter (EG) 1069/2009 - utan avvikelse 

BUTIK AB 
Org.nr: xxxxxx-xxxx 

ÅÅÅÅ-MM-DD besökte miljöförvaltningen er verksamhet för kontroll enligt lagen (2006:805) om foder 
och animaliska biprodukter. Vid kontrollen medverkade NN från företaget och från myndigheten NN, 
livsmedelsinspektör. 

Bedömning 
Vid kontrollen av animaliska biprodukter uppfyller verksamheten de krav som finns i lagstiftningen. Under 
tillsynsbesöket noterades inga avvikelser. 

Avgift 
Varje miljöförvaltning använder sina egna rutiner för att ta ut avgift. 


