
Linköpings kommun
linkoping.se/livsmedel

Livsbladet
Ett nyhetsblad om livsmedel från Miljökontoret

juni
2018

Information om försäljning 
av ekologiska livsmedel
Att efterfrågan på ekologiska livsmedel är stor 

är det ingen tvekan om. Vad ska en verksamhet 

som säljer ekologiska livsmedel veta?   

Verksamheter som säljer ekologiska livsmedel ska vara 
certifierade för detta av ett kontrollorgan. Ett undantag 
från detta finns för de verksamheter som säljer sina 
produkter direkt till slutkonsument, exempelvis en butik 
med färdigförpackade livsmedel och endast mycket 
begränsad beredning. Det krävs alltid certifiering för 
att få sälja ekologiska livsmedel via näthandel.

Några exempel på verksamheter som alltid måste vara 
certifierade för att få sälja ekologiska livsmedel är till-
verkare, grossister, butiker med beredning av ekologiska 
produkter och verksamheter som säljer vidare ekologiska 
produkter till andra verksamheter.

Ekologiskt eller inte?
Restauranger och storhushåll som säljer livsmedel 
omfattas normalt inte av kravet på certifiering. En sådan 
verksamhet får inte heller marknadsföra livsmedel som 
de har tillagat i verksamheten som ekologiska. Verksam
heten får exempelvis inte tillverka pannkakor från 
grunden och kalla dem ”ekologiska pannkakor” utan får 
istället skriva ”pannkakor gjorda på ekologisk mjölk, mjöl 
och ägg”. Om verksamheten köper in färdiga ekologiska 
pannkakor som värms får de kalla dem ”ekologiska pann-
kakor”. Självklart måste verksamheten kunna visa att 
de produkter och ingredienser som de hänvisar till som 
ekologiska är ekologiska.

Mer om vilka krav som finns vid handel med ekologiska 
livsmedel kan du läsa här: https://kontrollwiki.livsmedels
verket.se/artikel/293/kontrollavekologiskalivsmedel

Branschriktlinjer
Nationella branschriktlinjer är branschens egen 
beskrivning av hur ni som företag kan göra för att 
uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Lagar, förord-
ningar och föreskrifter måste följas, men nationella 
branschriktlinjer är frivilliga att följa. På Livsmedels-
verkets hemsida finns flera olika branschriktlinjer efter 
ämnesområde som till exempel ”Rent mjöl i påsen” för 
Bagerier och konditorier, ”Restaurang” för mathantering 
på restauranger och ”Säker mat i din butik” för butiker. 

Branschriktlinjer samt mer information om dessa  
hittar du här:  
https://www.livsmedelsverket.se/sok?q=branschriktlinjer

Företagsservice
Har du frågor som berör olika kontor på Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen eller övriga kommunen? 
Du kanske vill veta om din planerade ombyggnation 
kräver bygglov eller om det finns möjlighet att utöka 
verksamheten med en uteservering? Kontakta då gärna 
Företagsservice för råd och samordnad information! 
Telefon: 013-20 61 00 eller via mejl:  
foretagsservice@linkoping.se

https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/293/kontroll-av-ekologiska-livsmedel
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Angående misstänkta 
matförgiftningar 

Till Miljökontoret får vi varje vecka in några anmälningar 
av personer som misstänker att de blivit matförgiftade 
efter att ha ätit på restaurang, café eller annan mat-
servering alternativt efter att ha ätit något de köpt i en 
butik. När det endast rör sig om en sjuk person eller 
personer i samma sällskap som insjuknat behandlar  
vi det i de flesta fall som ett rutinärende.

Det vi gör då är att informera den aktuella verksam-
heten om att anmälan har inkommit samt att vi bevakar 
om det kommer in fler anmälningar från personer som 
ätit på samma ställe eller samma livsmedel och som 
blivit sjuka i liknande symtom. Informationen till den 
aktuella verksamheten ges i vanliga fall via ett brev 
eller per telefon. 

Skulle det finnas misstanke om allvarliga sjukdomar 
som exempelvis salmonella eller ehec kan vidare 
utredning göras även om bara en person insjuknat. 
Annars brukar en vidare utredning genom inspektion 
och kanske även provtagning göras först när minst två 
av varandra oberoende personer har insjuknat efter att 
ha ätit på samma ställe under en begränsad tidsperiod. 

Det är viktigt att ni som verksamhet meddelar oss om 
ni får information om att någon misstänker att de blivit 
matförgiftade efter att ha ätit mat från er. Det kan  
hända att någon vänder sig till oss på Miljökontoret 
och någon annan direkt till verksamheten och då vill 
vi såklart veta om det rör sig om flera olika fall av 
personer som insjuknat. Skulle det visa sig vara något 
i er verksamhet som orsakat detta så ligger det i allas 
intresse att det blir åtgärdat.

Nyheter för  
livsmedelsföretagare
På livsmedelsverkets hemsida hittar du även nyheter 
som kan vara aktuella för livsmedelsföretagare.  
https://www.livsmedelsverket.se/produktion- 
handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/ 
nyheter-for-livsmedelsforetagare

Du kan prenumerera på nyhetsutskicken och du  
anmäler dig längst ned på hemsidan.
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