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  Grossister, lager och transport, 2012 

Resultat 
Under perioden 12 november till den7 december 2012 utfördes oanmälda 
livsmedelskontroller av grossister i Falköping, Hjo, Skövde och Tibro kommuner. Antal 
besökta verksamheter: 14 stycken (bilaga 1). Från början var det 15 verksamheter att besöka, 
men en grossist kunde inte nås inom sprintens tidsram. En person ur livsmedelsgruppen har 
deltagit i sprinten. Kontrollen fokuserades huvudsakligen på säker hantering, lagring och 
transport, märkning, spårbarhet och skadedjurbekämpning. Resultatet av kontrollerna visar att 
alla grossister i MÖS område lever upp till livsmedelslagstiftningens krav på säkra livsmedel. 
På alla besökta verksamheter fanns det rutiner för att spåra livsmedlen både ett led bakåt och 
ett led framåt i distributionskedjan och de kontrollerade varor var rätt märkta. 

Miljökontorets uppföljning 
Ingen verksamhet förelades. 

Nyttan med kontrollen 
Kontrollerna har lett till att företagarna som importerar livsmedel har fått mer kunskap om 
ansvaret för att deras importerade varor är rätt märkta så att konsumenterna har möjlighet att 
göra medvetna val på en marknad som erbjuder dem säkra livsmedel.  

Skadedjursbekämpning var ett prioriterat kontrollområde eftersom i lagerlokaler finns stora 
portar och öppningar och livsmedel kan förvaras under lång tid. Företagarna informerades om 
vikten att skadedjur inte etableras i sådana anläggningar. 

Kravet på spårbarhet finns för att man ska kunna hantera situationer där det visar sig att 
livsmedel som redan har släppts ut på marknaden är osäkra. Kontrollerna visade sig att 
importörer och grossister i vårt område har bra system för spårbarhet.   

Projektfakta 
Projektnamn:  Grossist, lager och transport 
Period:  12/11-7/12 2012 
Antal anläggningar:  14 
Antal inspektörer:  1 
Kontrollområden:  • Infrastruktur, lokaler och utrustning 

• Säker hantering, lagring och transport 
• Skadedjurbeskämpning 
• Temperaturer (om verksamheten har kyl/frysförvaring av livsmedel) 
• Information  
• Spårbarhet 

 
 
 
 
 
 
 

Bilaga  
Anläggningar som kontrollerats. 
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Bilaga1. Anläggningar som kontrollerats 
Skövde                                    Falköping 
SH:S SÄLJLAGER                MATTRANSPORT TEKNISKA  NÄMNDEN 
SKÖVDE GRÖNSAKSHUS AB                                      JTC GROUP AB 
SKÖVDE  BRÖDCENTRAL                                            AB GE-BE FRUKT & GRÖNSAKER 
FIVE DAY WEEK HB  
THORSELLS DELIKATESSER/Koster fisken 
THORSELLS DELIKATESSER/Koster fisken 
VÄSTGÖTAGLASS AB  
KÖKSFRUN PÅ TALLÅSEN 
 
 Tibro                                                                                   Hjo 
INFLIGHT SERVICE LOGISTICS NORDIC AB               NORTH & SOUTH FAIR TRADE 
INFLIGHT SERVICE LOGISTICS NORDIC AB                  
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