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Kommentar



 

Animalier
ID Rengöring och hygienisk produktion J N EK EA Kommentar

1
.

Lokaler och utrustning, som används i 
primärproduktionen, hålls rena och 
desinficeras vid behov. Rutiner för 
detta finns.
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt 4a

   

2
.

Utrustning och transportutrymmen 
som används i primärproduktionen, är 
utformade och underhållna så att 
kontaminering minimeras.
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt 4b

   

3
.

Slaktdjur och produktionsdjur är i 
möjligaste mån rena.
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt 4c

   

4
.

Personal som hanterar livsmedel är 
vid god hälsa och får utbildning om 
hälsorisker. Ändamålsenliga rutiner 
för detta finns.
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt 4e

   

5
.

Primärprodukter lagras på 
produktionsplatsen på ett sådant sätt 
att risken för skador eller 
kontaminering minimeras.
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt 4b

   

6
.

Primärprodukter transporteras inom 
produktionsplatsen eller till en 
anläggning på ett sådant sätt att risken 
för skador eller kontaminering 
minimeras.
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt 4b

   

7
.

Produkterna är förpackade i godkänt 
material.
LIVSFS 2011:7, EG 1935/2004, EG 450/2009

   

ID Smittskydd J N EK EA Kommentar

9
.

Primärproducenten har adekvata 
rutiner som förhindrar spridning av 
smittsamma sjukdomar. Rutinerna 
innefattar även rapportering vid 
misstänkt utbrott.
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt 4h

   



10
.

Det finns adekvata smittskyddsrutiner 
för personal och besökare (t.ex. 
skyddskläder och desinficering).
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt 4h

   

ID Journaler, hantering och lagring av 
avfall och farliga ämnen

J N EK EA Kommentar

11
.

Farliga ämnen (t.ex. betat utsäde, 
diesel och rengöringsmedel) förvaras 
och hanteras och så att kontaminering 
förhindras.
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt 4g

   

LAnimal 1 Farliga ämnen ska förvaras och hanteras så att kontaminering (förorening) av livsmedel 
förhindras.

12
.

Avfall (t.ex. matrester, kadaver och 
glas) förvaras och hanteras så att 
kontaminering förhindras. Rutiner 
finns.
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt 4g

   

LAnimal 2 Avfall ska förvaras och hanteras så att kontaminering av livsmedel förhindras.

13
.

Primärproducenten förhindrar, så 
långt som möjligt, att djur och 
skadedjur orsakar kontaminering. 
Rutiner finns.
EG 852/2004 bilaga IA punkt 4f

   

14
.

Läkemedel (veterinärmedicinska 
preparat) används på tillåtet sätt.
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt 4j

   

LAnimal 3 Läkemedel (veterinärmedicinska preparat) används på korrekt sätt, enligt kraven i 
tillämplig lagstiftning.

15
.

Dokumentationen omfattar uppgifter 
om läkemedel eller annan behandling 
som djuren har fått, behandlingsdatum 
och karenstid.
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt 7, 8b samt LIVSFS 
(2009:3)

   

LAnimal 5 Dokumentation av uppgifter om veterinärmedicinska preparat och annan behandling som 
djuren fått, behandlingsdatum samt karenstid.

ID Provtagning, rapporter och 
vattenkvalitet

J N EK EA Kommentar



18
.

Vattenkvalitet på det vatten som 
används (för t ex rengöring) i 
produktionen eller bevattning är 
lämpat för ändamålet.  Dricksvatten 
eller rent vatten används när så krävs, 
för att förhindra kontaminering.
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt 4d

   

19
.

Livsmedelsföretagaren ska i 
förekommande fall dokumentera 
resultaten från alla analyser som 
utförs på prover från djur, växter eller 
andra prover som kan vara relevanta 
för livsmedelssäkerheten eller vara av 
betydelse för människors hälsa. 
Åtgärder vidtas om provanalyser visar 
på risker för livsmedelssäkerheten. 
Livsmedelsföretagaren dokumenterar i 
förekommande fall relevanta rapporter 
om kontroller av djur eller produkter 
av animaliskt ursprung.
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt 4i,, 8c -e

   

LAnimal 6 Livsmedelsföretagaren ska i förekommande fall dokumentera resultaten från alla analyser 
som utförs på prover från djur eller andra prover som kan vara relevanta för 
livsmedelssäkerheten eller vara av betydelse för människors hälsa.

LAnimal 7 Livsmedelsföretagaren ska i förekommande fall dokumentera relevanta rapporter om 
kontroller av djur eller produkter av animaliskt ursprung.

ID Spårbarhet J N EK EA Kommentar

20
.

Dokumentation finns om från vem 
och till vem levande djur eller en 
primärprodukt har levererats. 
Dokumentationen finns tillgänglig och 
sparas i lämplig tid. Rutin för 
återkallande av produkter finns.
EG 178/2002 Artikel 18, punkt 2 och 3, Artikel 19

   

LAnimal 9 Förvaras uppgifterna på ett sådant sätt att de vid behov enkelt kan plockas fram?

LAnimal 8 Kan livsmedelsföretagaren genom sin dokumentation uppge från vem och till vem som 
levande djur eller produkter från primäproduktionen har levererats (spårbarhet).

LAnimal 
10

Är djur, djurgrupper och primärprodukter av animaliskt ursprung som företagaren 
levererar märkta eller åtföljs av en information som gör att spårbarheten säkerställs.



21
.

Primärprodukter är märkta så att de 
går att spåra och så att konsumenten 
inte vilseleds.
EG 178/2002 Artikel 8, 16 och artikel 18, punkt 4, 
EG 1169/2011

   

ID Övrigt J N EK EA Kommentar

23
.

Övrigt-Övrigt Alla övriga 
kontrollresultat inom övriga 
kontrollområden rapporteras i denna 
punkt. (Allmänna krav enligt 
852/2004 rapporteras enligt ovan, 
specifika krav enligt 853/2004, som 
inte finns med som separata 
rapporteringspunkter, rapporteras här).

   

24
.

Direktleverans av små mängder 
primärprodukter - Honung, uppfylls 
bestämmelserna
49-52 §§ LIVSFS 2005:20

   

25
.

Direktleverans av små mängder 
primärprodukter - Frilevande vilt, 
uppfylls bestämmelserna
59-62 §§ LIVSFS 2005:20

   

22
.

Anläggningen är registrerad hos 
Länsstyrelsen
EG 852/2004 Artikel 6. 23 § 
Livsmedelsförordningen (2006:813)

   



Vegetabilier
ID Rengöring och hygienisk produktion J N EK EA Kommentar

1
.

Lokaler och utrustning, som används i 
primärproduktionen, hålls rena och 
desinficeras vid behov. Rutiner för 
detta finns.
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt  5a

   

2
.

Utrustning och transportutrymmen 
som används i primärproduktionen, är 
utformade och underhållna så att 
kontaminering minimeras.
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt  5b

   

4
.

Personal som hanterar livsmedel är 
vid god hälsa och får utbildning om 
hälsorisker. Ändamålsenliga rutiner 
för detta finns.
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt  5d

   

5
.

Primärprodukter lagras på 
produktionsplatsen på ett sådant sätt 
att risken för skador eller 
kontaminering minimeras.
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt  5b

   

6
.

Primärprodukter transporteras inom 
produktionsplatsen eller till en 
anläggning på ett sådant sätt att risken 
för skador eller kontaminering 
minimeras.
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt  5b

   

7
.

Produkterna är förpackade i godkänt 
material.
LIVSFS 2011:7, EG 1935/2004, EG 450/2009, , EG 
852/2004 Bilaga I A, punkt 5b

   

8
.

Primärprodukter hanteras på ett 
hygieniskt sätt vid produktion, skörd 
och paketering.
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt 5b

   

ID Journaler, hantering och lagring av 
avfall och farliga ämnen

J N EK EA Kommentar

11
.

Farliga ämnen (t.ex. betat utsäde, 
diesel och rengöringsmedel) förvaras 
och hanteras och så att kontaminering 
förhindras.
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt 5f

   



LVäxt 1 Farliga ämnen ska förvaras och hanteras så att kontaminering (förorening) av livsmedel 
förhindras.

12
.

Avfall (t.ex. matrester, kadaver och 
glas) förvaras och hanteras så att 
kontaminering förhindras. Rutiner 
finns.
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt  5f

   

LVäxt 2 Avfall ska förvaras och hanteras så att kontaminering av livsmedel förhindras.

13
.

Primärproducenten förhindrar, så 
långt som möjligt, att djur och 
skadedjur orsakar kontaminering. 
Rutiner finns.
EG 852/2004 bilaga IA punkt  5e

   

16
.

Växtskyddsmedel och biocider 
används på ett tillåtet sätt.
EG 852/2004 bilaga I A, punkt 5h

   

LVäxt 3 Växtskyddsmedel och biocider ska användas på korrekt sätt, enligt kraven i relevant 
lagstiftning.

17
.

Dokumentationen omfattar uppgifter 
om användningen av 
växtskyddsmedel eller biocider. (tex 
råttgift)
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt 7, 9a

   

LVäxt 4 All användning av växtskyddsmedel och biocider ska dokumenteras.

ID Provtagning, rapporter och 
vattenkvalitet

J N EK EA Kommentar

18
.

Vattenkvalitet på det vatten som 
används (för t ex rengöring) i 
produktionen eller bevattning är 
lämpat för ändamålet.  Dricksvatten 
eller rent vatten används när så krävs, 
för att förhindra kontaminering.
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt 5c

   



19
.

Livsmedelsföretagaren ska i 
förekommande fall dokumentera 
resultaten från alla analyser som 
utförs på prover från djur, växter eller 
andra prover som kan vara relevanta 
för livsmedelssäkerheten eller vara av 
betydelse för människors hälsa. 
Åtgärder vidtas om provanalyser visar 
på risker för livsmedelssäkerheten.
EG 852/2004 Bilaga I A, punkt  5g

   

LVäxt 5 Livsmedelsföretagaren ska i förekommande fall dokumentera resultaten från alla relevanta 
analyser som utförs på prover från växter eller andra prover av betydelse för människors 
hälsa.

ID Spårbarhet J N EK EA Kommentar

20
.

Dokumentation finns om från vem 
och till vem levande djur eller en 
primärprodukt har levererats. 
Dokumentationen finns tillgänglig och 
sparas i lämplig tid. Rutin för 
återkallande av produkter finns.
EG 178/2002 Artikel 18, punkt 2 och 3, Artikel 19

   

LVäxt 6 Spårbarhet: Kan livsmedelsföretagaren uppge från vem och till vem utsäde eller 
primärprodukter har levererats? Förvaras uppgifterna på ett sådan sätt att de vid behov 
enkelt kan plockas fram? Är primärprodukterna märkta på ett sådant sätt att spårbarhet 
underlättas?

LVäxt 7 Förvaras och bevaras de uppgifter som krävs för spårbarheten på ett sådant sätt att de 
enkelt kan tas fram vid behov eller på myndighetens begäran.

LVäxt 8 Är primärprodukterna märkta eller går att indentifiera på såndant sätt att spårbarheten 
säkerställs.

21
.

Primärprodukter är märkta så att de 
går att spåra och så att konsumenten 
inte vilseleds.
EG 178/2002 Artikel 8, 16 och artikel 18, punkt 4, 
EG 1169/2011

   

ID Övrigt J N EK EA Kommentar

23
.

Övrigt-Övrigt Alla övriga 
kontrollresultat inom övriga 
kontrollområden rapporteras i denna 
punkt. (Allmänna krav enligt 
852/2004 rapporteras enligt ovan, 
specifika krav enligt 853/2004, som 
inte finns med som separata 
rapporteringspunkter, rapporteras här).

   



24
.

Vid torkning och lagring av spannmål 
vidtas lämpliga åtgärder för att 
förhindra eller reducera bildning av 
ochratoxin A i spannmålen.
Operativt mål 20

   

22
.

Anläggningen är registrerad hos 
Länsstyrelsen
EG 852/2004 Artikel 6. 23 § 
Livsmedelsförordningen (2006:813)

   



Ägg
ID Ägg J N EK EA Kommentar

Ä1
.

Äggen förvaras rent, torrt, fritt från 
främmande lukter samt skyddas 
effektivt mot stötar och direkt solljus.
EG 853/2004 Bilaga III. Avsnitt X, Kapitel I punkt 1

   

LÄgg 1 Ägg ska förvaras rent, torrt, fritt från främmande lukter samt skyddas effektivt mot stötar 
och direkt solljus.

Ä2
.

Äggen förvaras och transporteras vid 
en jämn och lämplig temperatur.
EG 853/2004 Bilaga III. Avsnitt X, Kapitel I punkt 2

   

Ä4
.

Direktleverans av små mängder 
primärprodukter - Ägg, uppfylls 
bestämmelserna
53-57 §§ LIVSFS 2005:20

   

Ä3
.

Äggen levereras till konsument inom 
21 dagar från värpning.
EG 853/2004 Bilaga III. Avsnitt X, kapitel I punkt 3

   


