1 (20)

INSPEKTIONSBERÄTTELSE 2017
Kontroll av en anläggning inom
biproduktbranschen

1. UTGÅNGSINFORMATION

Typ av aktör:

Bearbetningsanläggning
Fodercentral på
gård
Annan, vad:

Anläggning som tillverkar sällskapsdjursfoder
Uppsamlingscentral

Teknisk
anläggning

Mellananläggning
Komposteringsanläggning

Biproduktkategori:

kategori 1

Lageranläggning

kategori 2

Foderblandningscentral för
pälsdjursfoder
Förmedlare
Tillverkare av biodiesel

Biogasanläggning

Hygieniseringsenhet

kategori 3

Elmo / Elvi uppgifter:

Miljötillstånd:

Anläggningen har miljötillstånd
Nej
Ja

Beviljat av
kommunen

Datum:

Beviljat av RFV

Tillståndsbeslutets
nr:

Dnr:

Besöksobjekt:
Godkännande- eller
registreringsnummer:
Adress:
Närvarande vid kontrollen:
Kontrollen utförd av:
Anläggningens
kontaktperson:
Telefonnummer:

E-post:

Lokal inspektör:
Telefonnummer:

E-post:

Typ av kontroll:

Kontroll för godkännande
Kontroll enligt tillsynsplanen
Kontroll enligt tidigare brister
Annan orsak,
vilken?

Det gemensamma tyngdpunktsområdet för tillsynen över alla aktörer år 2017 är att följa upp att de observerade
bristerna har korrigerats och att slutföra tillsynen. Tyngdpunkten gäller såväl säkerställande av att de brister som
observerats vid den föregående inspektionen har blivit korrigerade som dokumenterad uppföljning av korrigeringen av brister
som observerats vid denna inspektion. Omständigheterna kring de observerade bristerna från föregående inspektion och
korrigeringen av dem antecknas i punkt 2, medan bristerna som uppdagats vid denna inspektion antecknas i punkt 16 i
slutet av denna blankett. Tillsammans med tillsynsplanen och denna blankett skickades också en lista över de anläggningar
som kommunveterinärerna enligt planen ska inspektera. I kolumnerna på denna lista över anläggningar antecknas för var
och en anläggning datum för inspektionen samt huruvida brister observerades vid inspektionen. Om det observerades
brister antecknas för var och en brist (kryss i rutan) huruvida korrigeringen av bristen har följts upp ända till slutet (kryss i
rutan om uppföljning har gjorts).

Utöver det tyngdpunktsområde som är gemensamt för alla kontrollobjekt fokuseras inom pälsdjurssektorn
(bearbetningsanläggningar för pälsdjurskroppar, foderblandningscentraler för pälsdjursfoder, fodercentraler på gårdar)
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dessutom på tillsyn över återanvändning inom arten avseende pälsdjurskroppar. Frågorna som rör detta ingår i punkt
15 i slutet av denna inspektionsberättelseblankett. De ovan nämnda temana ingår i den normala inspektionen av en
anläggning, med andra ord fylls denna blankett i princip i helt och hållet, dock med särskild uppmärksamhet på temaårets
ämnen.
2. KORRIGERING AV BRISTER SOM UPPDAGATS VID FÖREGÅENDE KONTROLL
Datum för kontrollen:

Kontrollen utförd av:

Uppdagade brister och deras klass:

Korrigering av uppdagade brister:
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3. SYFTET MED VERKSAMHETEN
Företaget använder /förädlar etc. biprodukter
till foder

till gödselmedel

för tekniskt bruk

för bortskaffande

Beskrivning av verksamhetens syfte:

Finns det en anläggning som framställer livsmedel i anslutning till anläggningen inom biproduktbranschen?
Ja, vilken?

Nej

4. ALLMÄN INFORMATION
Biprodukter som bearbetas
Djurslag:

Mängd (t.ex. kg/år):
Bearbetningar (t.ex.
syrabehandling):
Ytterligare information:

Produktion / bortskaffande
Maximal kapacitet (t.ex. kg/år):
Faktisk kapacitet under året innan
(t.ex. kg/år):
Mottagna biprodukter/andra råvaror
och leverantörerna av dem:
På separat bilaga:

Ja

Nej

Ja

Nej

Produkter som framställs:

Distributionskanaler och kunder
eller bortskaffningsmetod och
platser:

Förändringar
Har det skett betydande
förändringar (råvaror, färdiga
produkter, kunder, lokaliteter,
maskiner)?

Har myndigheterna i förväg
underrättats om betydande
förändringar?
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5. UPPSAMLING OCH TRANSPORT
Transporter av biprodukter som kommer till anläggningen
Vem utför transporterna?
Hur utförs de (transportmedel och
temperatur)?
Är föraren registrerad som
foderföretagare / aktör inom
biproduktbranschen i
avfallshanteringsregistret?
Ytterligare information:

Ja

Nej

Transporter av produkter som lämnar anläggningen
Vem utför transporterna?
Hur utförs de (transportmedel och
temperatur)?
Är föraren registrerad som
foderföretagare / aktör inom
biproduktbranschen i
avfallshanteringsregistret?
Ytterligare information:

Märkning och åtskiljande
Hålls material i olika
biproduktkategorier åtskilt (om man
lagrar biprodukter som hör till
många olika kategorier) och
identifierbart?
Är biprodukterna märkta under
uppsamling, transport och lagring?

Ja

Nej

Ja

Nej

kategori 1 ”Endast för bortskaffande”
kategori 2 ”Ej avsett att användas som foder” eller ”gödsel” eller ”foder för pälsdjur”
kategori 3 ”Ej som livsmedel”

Ytterligare information:

6. ATT ANLITA ELLER FUNGERA SOM FÖRMEDLARE

Att anlita förmedlare
Anlitas förmedlare vid köp
/försäljning?
Namnen på de anlitade
förmedlarna:

Ja

Nej

Har förmedlarna förts in i systemet
TRACES?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Att fungera som förmedlare
Fungerar anläggningen själv som
förmedlare?
Om svaret är ja, är anläggningen
införd i systemet TRACES som
förmedlare?
Använder anläggningen sig av
systemet TRACES?
Förmedlar anläggningen produkter
som den själv tillverkat?

Ingen förmedlingsverksamhet utövas och ingen förmedlare anlitas
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Nej

Vilka produkter?
Om anläggningen förmedlar
produkter som andra har tillverkat,
har de tillverkats i Finland eller
utomlands?
I vilka länder?

Har förmedlaren en egen
anläggning via vilken de förmedlade
varorna rör sig, eller går de direkt
från säljaren eller köparen, dvs.
rutten för det förmedlade
materialet?

I Finland
Utomlands

Egen anläggning

Direkt från säljare till köpare
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7. HANDEL PÅ DEN INRE MARKNADEN, IMPORT OCH EXPORT
export eller import

Importeras biprodukter från länder
utanför Finland?
Om svaret är ja, vilken/vilka
produkter och varifrån?
Bruksändamålet för importerade
biprodukter?
Säljs produkter till länder utanför
Finland?
Om svaret är ja, vilken/vilka
produkter och vart?

Ja

6 (20)

Anläggningen bedriver varken handel på den inre marknaden,

Nej

För egen tillverkning
Ja

Nej

Systemet TRACES
Har systemet använts i fråga om
råvaror / färdiga produkter?

Ja

Nej

Har uppgifterna fyllts i rätt?

Ja

Nej

Är handelsdokumentet uppgjort i
systemet TRACES?
Ytterligare information:

Ja

Nej

Förmedlas vidare

Ytterligare information:

Import av biprodukter i kategori 1 och 2
Har en ansökan enligt artikel 48
Ja
gjorts upp?
Har man ovan gått till väga så som
kraven stipulerar (för kännedom till
Ja
ansökningslandets myndighet)?
Ytterligare information:

Nej
Nej

8. SPÅRBARHET
Handelsdokument
Har de arkiverats?
Har de fyllts i korrekt
(biprodukternas kvalitet, mängd,
biproduktkategori, avsändare,
förare, mottagare, datum;
originalexemplaret getts till
mottagaren och en kopia till
föraren)?
Har de fyllts i korrekt i fråga om
råvaror och färdiga produkter (om
väsentligt)?
Ytterligare information:

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Identifikation av partier
Hur hålls olika produkter åtskilt?
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Hur hålls olika partier av samma
produkt åtskilt?

Hur går man till väga i fall av
återkallelse?

Ytterligare information:
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Spårbarhet
Intern spårbarhet: en slutprodukt
spåras till sina råvaror och partierna
av dem

9. ÖVRIGT
Andra observationer:

10. PRODUKTION
Beskrivning av produktions- eller verksamhetsområdet, lokaliteterna och anordningarna
Är produktions- eller
verksamhetsområdet tydligt
avgränsat (t.ex. inhägnat område)?
Finns det lokaliteter som hör
samman med produktion eller
annan verksamhet utanför det
avgränsade produktionsområdet?
Beskrivning av
produktionsprocesserna (t.ex.
flödesschema) samt eventuella
problem i produktionen?

Ja, hur:
Nej
Ja

Nej

Ja

Nej

Lagring
Råvaror (inkl. fördröjning mellan
ankomst och bearbetning)

Färdiga produkter:

Annat om lagringarna och
förvaringstemperaturerna:

Övrigt
Har anläggningen skriftliga
arbetsinstruktioner?
Bedriver anläggningen annan
verksamhet som inte hör samman
med biprodukter (t.ex. lagring av
annat än biprodukter)?
Ytterligare information:

Ja, vad:
Nej
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11. ALLMÄNNA HYGIENKRAV
Är det allmänna intrycket prydligt?

I anläggningen
I dess omgivning

Ja
Ja

Nej
Nej

Hur snabbt bearbetas biprodukter
som inkommit som råvara, och hur
lagras de om bearbetningen inte
utförs genast?
Bortskaffande av biprodukter
Hur bortskaffas råvaror som blivit
förskämda /oriktigt bearbetade /
som ska bortskaffas av annan
orsak?
Avfallshantering
Hantering av avloppsvatten:

Recirkulation av avloppsvatten.
Recirkuleras vatten till något annat
produktionsskede (t.ex.
foderframställning)?

Behandling /bortskaffande av
material som fastnat i filtren:
Behandling /bortskaffande av
material som avskilts från
avloppsvattnet:
Ytterligare information:

Tvätt och desinficering
Tvättfrekvens för maskiner,
lokaliteter och anordningar samt
lager:
Desinfektionsfrekvens för maskiner,
lokaliteter och anordningar samt
lager:
Ytterligare information:

Tvätt och desinficering av fordon och annan utrustning som används för att förflytta biprodukter (om väsentligt)
Var utförs tvätt och desinficering?

På vems försorg?
Journalföring:
Ytterligare information:

12. EGENKONTROLL OCH HACCP
Har aktören en skriftlig
egenkontrollplan?

Ja

Nej

Senaste uppdateringen, datum:
En godkänd anläggnings
egenkontrollrapport har lämnats in
(tillverkning av gödselfabrikat)

Ja, dat.

Nej

Egenkontrollplanens innehåll
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Är innehållet aktuellt?

Ja

Nej

Följs planen i praktiken?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Innehåller planen de centrala
delområdena för säkerställandet av
kvaliteten (t.ex. kvalitetskontroll av
råvaror, processhygien,
undersökningar av färdiga produkter
och råvaror)?
Innehåller planen beskrivningar av
förfarandet för journalföringen (se
punkt 12.1 Journalföring)?
Har aktören ett HACCP –system,
om ett sådant krävs?
Ytterligare information:
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Kritiska punkter
Vilka har valts till kritiska punkter i
produktionen?
Av vilken orsak?

Åtgärder om avvikelse konstateras
I råvaror:

I produkter:

I produktionens kritiska punkt:

I produktionens styrpunkter:

Inspektörens bedömning av
egenkontrollplanen i förhållande till
verksamheten:

12.1 JOURNALFÖRING
För anläggningen journal över
råvaror
produktion
färdiga produkter som lämnar anläggningen
lagringar
mätningar på kritiska punkter
mätningar / observationer på styrpunkter
uppföljning av temperaturen i kyl- och fryslager
tvätt och desinficering (lokaliteter, utrustning, transportmedel och transportkärl)
renhetskontroll
skadedjursbekämpning
kalibrering av mätutrustning
introduktion och utbildning av arbetstagare
Ytterligare information:
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12.2 PROVTAGNING FÖR EGENKONTROLL
Har anläggningen en skriftlig
egenkontrollplan?

Ja

Nej

Provtagningsplanen som bilaga
Om provtagningsplanen finns som bilaga fylls blanketten nedan i bara till den del svaret inte framgår av provtagningsplanen.
Färdiga produkter
Vilka mikrober har undersökts?

Hur ofta?
Gränsvärden som använts:
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Råvaror
Vilka mikrober har undersökts?

Hur ofta?
Gränsvärden som använts:

Ytrenhet
Vilka mikrober har undersökts?

Hur ofta?
Gränsvärden som använts:
Salmonella
Har salmonella konstaterats i
produkter, råvaror eller på ytor?
Om svaret är ja, vilka åtgärder har
då vidtagits?

Ja

Nej

Ja

Nej

Behandling av undersökningsresultat
Hur behandlas
undersökningsresultaten vid
anläggningen?

Vilka åtgärder har vidtagits / vidtas
vid behov med anledning av
resultaten?

Vilka andra än mikrobiologiska
prover tas inom ramen för
egenkontrollen?

Laboratorium
Vilket laboratorium anlitar
anläggningen?
Är laboratoriet ackrediterat?
Ytterligare information:

13. FÖRPACKNINGSPÅSKRIFTER
Märkningar
Har produkterna märkningar som
uppfyller kraven?
Anges de tillsatser som använts i
märkningarna?
Anges genmodifierade foderråvaror
i märkningarna?
Anges karenstiden 21 dygn för
gödselfabrikat (gäller inte
naturgödselprodukter)?

Gäller inte denna aktör

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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Ytterligare information:

14. ÖVRIGT

Gäller inte denna aktör

GHT
Har GHT använts?

Ja

Nej

Har halten varit minst 250mg/kg?

Ja

Nej

Ytterligare information:
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Läkemedelsfoder
Vad har tillverkats?
För vilket ändamål?
Förvaring av recept:
Förvaring av läkemedelssubstanser:
Läkemedelsbokföring:
Ytterligare information:

15. ÅTERANVÄNDNING INOM ARTEN AVSEENDE PÄLSDJUR

Gäller inte denna aktör

FODERCENTRALER PÅ GÅRDAR
Vilka djur hålls i fodercentralens
farmer?
Bearbetas de avpälsade kropparna i
gårdens egen fodercentral? OBS!
Gårdar som håller enbart rävar får
inte själva koka kroppar för
användning i foder. Samma gäller
för sjubb. Återanvändning inom
arten är inte tillåten för mink efter
någon som helst bearbetning.
Bearbetningsmetod (partikelstorlek,
tid, temperatur), om bearbetningen
utförs vid gårdens egen
fodercentral?
Hur kontrolleras temperaturen och
tiden om kropparna bearbetas vid
gårdens fodercentral?
Om avpälsade kroppar inte
bearbetas vid gårdens fodercentral,
vart förs de då?
Om gården håller såväl räv som
sjubb, har deras kroppar och
materialet från dem hållits åtskilt
under bearbetning, lagring och
användning?
Har aktören skickat
pälsdjurshuvuden som prov för
undersökning av TSE? När och hur
många?
Journalföring över återanvändning
inom arten
Gården/gårdarna är registrerade i
djurhållar- och
djurhållningsplatsregistret
I registret finns en notering om
återanvändning inom arten
Ytterligare information:

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

FODERBLANDNINGSCENTRALER
Används massa gjord av
pälsdjurskroppar som råvara vid
foderblandningscentralen?
Om massa gjord av
pälsdjurskroppar används för
foderframställning, används i så fall
massa gjord av räv/sjubb, mink eller
bägge arterna?
Används massa gjord av
pälsdjurskroppar i foder för räv och
sjubb, mink eller bägge arterna?
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Av vem skaffas massan?
Hur säkerställs det att massa gjord
av minkkroppar inte kommer in i
minkfodret?
Ytterligare information:
BEARBETNINGSANLÄGGNINGAR FÖR PÄLSDJURSKROPPAR
Bearbetas mink- och rävkropparna
åtskilt från varandra?
Om de bearbetas åtskilt, hur
säkerställs att mink och räv/sjubb
hålls åtskilt under bearbetning och
lagring?
Hur görs märkningen så att
mottagaren vet om massan
innehåller mink? Med andra ord, hur
säkerställs att minkmassa inte
kommer in i minkfodret?
Ytterligare information:

16. BRISTER, KORRIGERANDE ÅTGÄRDER OCH UTVECKLINGSFÖRSLAG
Brister i klass 1:

Korrigerande åtgärder:

Tidsfrist:
Kontroll av de korrigerande
åtgärderna:

Brister i klass 2:

Korrigerande åtgärder:
Tidsfrist:
Kontroll av de korrigerande
åtgärderna:

Brister i klass 3:

Korrigerande åtgärder:
Tidsfrist:
Kontroll av de korrigerande
åtgärderna:
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Utvecklingsförslag:

Bristens klass

Beskrivning

Exempel
Biprodukter levereras vidare i strid med biproduktkategorin.
Mink ges åt mink. Räv ges åt räv så att gården själv har
bearbetat kropparna.

1

Brist som orsakar fara för djurs, människors eller
miljöns säkerhet

2

Tydlig överträdelse eller brist som dock inte orsakar
omedelbar fara för djurs, människors eller miljöns
säkerhet

3

Lindrig brist eller enstaka fall då verksamheten ändå
i huvudsak motsvarar kraven
Förslag till utveckling av verksamheten. Är inte
förpliktande för aktören.

Utvecklingsförslag

Försummelse av journalföringen om tillvägagångssätten ändå
är i skick. Upphettningen av pälsdjurskroppar är otillräcklig.
Försummelse att uppdatera egenkontrollen utan att det
orsakar fara för produktsäkerheten. I djurhållar- och
djurhållningsplatsregistret finns ingen notering om
användning inom arten.
Spårbarheten uppfylls, men på ett besvärligt sätt. Förslag till
förbättring av systemet så att spårbarheten underlättas.

UNDERSKRIFTER (används om beslut om inspektionen inte fattas)

Inspektionsobjektets representant

Person som utfört inspektionen

Tid som åtgått för inspektionen på ort och ställe

timmar

Den ifyllda blanketten skickas omedelbart till adressen abp@evira.fi och till regionförvaltningsverket.

De mest centrala substansbestämmelserna
Biproduktförordning (EG) nr 1069/2009, artiklarna 18, 21, 22, 25, 27 - 29, 45;
Bearbetningsanläggning för kategori
genomförandeförordning (EG) nr 142/2011, artiklarna 8, 9, 17, 32 samt bilagorna IV, VIII; TSE1 -material
förordning (EG) nr 999/2001; biproduktlag 517/2015, 34, 43-47, 50, 54, 59 §
Biproduktförordning (EG) nr 1069/2009, artiklarna 18, 21, 22, 25, 27 - 29, 45;
Bearbetningsanläggning för kategori genomförandeförordning (EG) nr142/2011, artiklarna 8, 9, 17, 32 samt bilagorna IV, VIII;
2 eller 3-material
foderhygienförordning (EG) 183/2005, artiklarna 4 – 7 samt bilaga II; biproduktlag 517/2015, 34, 4347, 50, 54, 59 §
Biproduktförordning (EG) nr 1069/2009, artiklarna 21 - 25, 28, 29, 45; genomförandeförordning (EG)
Anläggning som tillverkar
nr 142/2011, artikel 19 samt bilagorna VIII, IX och XIII; foderhygienförordning (EG) nr 183/2005,
sällskapsdjursfoder
artiklarna 4 - 7 samt bilaga II; biproduktlag 517/2015, 34, 43-47, 50, 54, 59 §; foderlag 86/2008, 6, 15,
17 - 20 §;
Biproduktförordning (EG) nr 1069/2009, artiklarna 16, 18, 21–23, 25, 27–29 och 45;
genomförandeförordning (EG) nr 142/2011, artiklarna 5, 8, 9, 13, 17 och 32; foderhygienförordning
Foderblandningscentral för
(EG) nr 183/2005, artiklarna 4, 5, 6 och 7; biproduktlag 517/2015, 34, 43-47, 50, 54, 59 §; foderlag nr
pälsdjursfoder
86/2008, 6, 10–15, 17–21, 40, 49 och 51 §; JSMf 783/2015, 5 § samt bilaga 2; JSMf 10/VLA/2008,
paragraferna 7–11 med ändringar
Biproduktförordning (EG) nr 1069/2009, artiklarna 16, 18, 21–23, 25, 27–29 och 45;
genomförandeförordning (EG) nr 142/2011, artiklarna 5, 8, 9, 13, 17 och 32; biproduktlag 517/2015,
Fodercentral på gård
35, 43-47, 50, 54, 59 §; foderlag nr 86/2008, paragraferna 6, 10–15, 17–21, 40, 49 och 51; JSMf
783/2015, 5 § samt bilaga 1 ja 2; JSMf 10/VLA/2008, paragraferna 7–11 med ändringar

Lageranläggning, produkter som
ska bortskaffas eller användas som
bränsle

Biproduktförordning (EG) nr 1069/2009, artiklarna 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 45;
genomförandeförordning (EG) nr 142/2011, artikel 19 samt bilaga VIII; foderhygienförordning (EG) nr
183/2005, artiklarna 4, 5, 6, 7 samt bilaga II; biproduktlag 517/2015, 34, 35, 43-47, 50, 54, 59 §;
foderlag 86/2008, 6, 15, 17, 18, 19, 20 §; JSMf 783/2015, 5 § samt bilaga 3
Biproduktförordning (EG) nr 1069/2009 artiklarna 21-23, 28, 29, 45, 46; biproduktförordningens
genomförandeförordning (EG) nr 142/2011 artiklarna 17 och 20 bilaga IX kap. III och IV; biproduktlag
517/2015, 35, 45, 50, 59 §
Biproduktförordning (EG) nr 1069/2009 artiklarna 21, 22, 24, 28, 29, 44-46; biproduktförordningens
genomförandeförordning (EU) nr 142/201, artikel 17, bilaga IX kap. III; biproduktlag 517/2015, 35, 45,
50, 59 §

Tillverkare av biodiesel

Biproduktförordning (EG) nr 1069/2009, artiklarna 21, 22, 24, 25, 28, 29, 44–46;

Uppsamlingscentral

Lageranläggning, tekniska
produkter
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genomförandeförordning (EU) nr 142/2011, artikel 17, bilaga IV, kap. IV, avsnitt 2, punkt D och avsnitt
3; biproduktlag 517/2015, 34, 43-47, 50, 59 §
Biproduktförordning (EG) nr 1069/2009, artiklarna 21, 22, 24, 25, 28, 29, 44–46;
biproduktförordningens genomförandeförordning (EU) nr 142/201, artiklarna 17, 19 samt bilaga IX
kap. II, biproduktlag 517/2015, 35, 45, 50, 59 §
Biproduktförordning (EG) nr 1069/2009, artiklarna 21–23, 28, 29, 45, 46; biproduktförordningens
genomförandeförordning (EU) nr 142/201, artiklarna 17, 20, bilaga IX kap. IV samt bilaga XIII;
biproduktlag 517/2015, 35, 45, 50, 59 §
Biproduktförordning (EG) nr 1069/2009, artiklarna 21, 22, 24, 27-29, 32, 44-46;
genomförandeförordning (EU) nr 142/201, artiklarna 10, 17, 19, 22 samt bilaga V; biproduktlag
517/2015, 18, 34, 43-47, 50, 54, 59 §; gödselfabrikatlag 539/2006; JSMf 24/11 ändrad genom
förordningarna 12/12 och 7/13; JSMf 11/12
Biproduktförordning (EG) nr 1069/2009, artiklarna 21, 22, 24, 27-29, 32, 44-46;
biproduktförordningens genomförandeförordning (EU) nr 142/201, artiklarna 10, 17, 19, 22 samt
bilaga V; biproduktlag 517/2015, 18, 19, 34, 43-47, 50, 54, 59 §; gödselfabrikatlag 539/2006; JSMf
24/11 ändrad genom förordningarna 12/12 och 7/13; JSMf 11/12
Biproduktförordning (EG) nr 1069/2009, artiklarna 21, 22, 24, 25,28, 29, 44–46;
biproduktförordningens genomförandeförordning (EU) nr 142/201, artiklarna 17, 19 samt bilaga IX
kap. II, bilaga V kap. I eller III; JSMf 1193/2011, 7, 23 §
Biproduktlag 517/2015, 34, 43-47, 50, 54, 59 §
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IFYLLNINGSANVISNINGAR
På Eviranet i punkten Sakenheter > Animaliska biprodukter > Blanketter och anvisningar finns det minneslistor enligt typ av
anläggning som hjälper er att minnas vad som är viktigast i respektive punkt för just den här typen av anläggning. Föreslå gärna tillägg till
minneslistorna, de uppdateras alltid efter behov. Det är skäl att söka fram den nyaste versionen på Eviranet strax före kontrollen.
Punkt 1. Utgångsinformation. Om samma aktör har till exempel både en bearbetningsanläggning och en anläggning som framställer
sällskapsdjursfoder, kan båda inspekteras på samma gång och med en enda blankett förutsatt att det av anteckningarna framgår om det
gäller bägge verksamheterna eller bara den ena.
I punkten Elmo / Elvi antecknas vilka verksamheter som har registrerats på aktören i respektive system. Tillsammans med aktören går man
igenom om uppgifterna är aktuella och kräver vid behov att de uppdateras. Elmo gäller kontroller som utförs av Evira, Elvi kontroller som
utförs av kommunen.
Med godkännande- eller registreringsnummer avses här anläggningens nummer enligt biproduktförordningen
Punkt 2. Korrigering av brister som uppdagats vid föregående kontroll. Här antecknas de brister som upptäckts i samband med den
inspekterande myndighetens föregående kontroll av aktören i fråga, samt korrigerandet av bristerna. I punkten antecknas datumet för
föregående kontroll och vem som utförde kontrollen, de observerade bristerna, deras klass samt tidsfristerna för korrigering och kontroll av
att åtgärderna vidtagits. Om allt är i skick skriver man till exempel ”Aktören genomförde de nödvändiga åtgärderna inom givna tidsfrister.”.
Om någon brist ännu inte har korrigerats nämns den också här, och samtidigt vidtar man kraftigare åtgärder för att rätta till saken.
Om det saknas information om tidpunkten för föregående kontroll, vem som utfört kontrollen, bristerna eller korrigerandet av dem antecknas
här till exempel ”vet inte”.
Punkt 3. Syftet med verksamheten. Alltid ges också åtminstone en kortfattad verbal beskrivning av syftet med verksamheten, t.ex.
”Anläggningen lagrar bearbetat animaliskt protein (PAP) och köttbenmjöl i kategori 2. PAP levereras som foder för pälsdjur (i hemlandet)
eller till en anläggning som framställer sällskapsdjursfoder (till andra EU-länder). Köttbenmjölet levereras antingen som pälsdjursfoder (i
hemlandet) eller som gödselmedel (till tredjeländer).”
En anläggning som tillverkar livsmedel kan vara till exempel ett slakteri i anslutning till en uppsamlingscentral.
Punkt 4. Allmän information. Den allmänna informationen avser att ge en bild av anläggningens verksamhet; vad görs och i vilken
omfattning. Biprodukterna och deras leverantörer samt produkterna och kunderna ska i detta fall antecknas omsorgsfullt, så att det grundligt
går att bedöma spårbarheten. Betydelsefulla förändringar antecknas, så att man vid behov kan jämföra verksamheten med den tidigare.
Om aktören till exempel i anslutning till sin egenkontrollplan har en lista över råvarorna och leverantörerna av dem, kan den fogas som
bilaga till inspektionsrapporten i stället för den lista som skrivits på denna blankett.
Punkt 5. Uppsamling och transport. Den som ansvarar för transporten kan vara avsändaren eller mottagaren. Transporterna kan skötas
med egen eller utomstående utrustning. Om ett utomstående transportföretag anlitas ska man också anteckna det exakta namnet. Vad
gäller märkning och åtskiljande antecknas hur dessa har genomförts i det här fallet.
Vid transport av biprodukter för användning som foder måste transportföretaget vara registrerat som foderföretagare. En lista över
registrerade foderföretagare finns på Eviras webbplats på adressen https://www.evira.fi/sv/djur/foder/.
Punkt 6. Att anlita/fungera som förmedlare. En aktör inom biproduktbranschen kan förutom att anlita förmedlare också själv fungera som
förmedlare. Också till exempel en produktionsanläggning kan fungera som förmedlare. Till exempel en foderblandningscentral för
pälsdjursfoder kan skaffa råvaror för egen foderframställning via förmedlare. Å andra sidan kan samma foderblandningscentral för
pälsdjursfoder också själv fungera som förmedlare genom att beställa mer råvaror än den själv behöver och förmedla dem till andra aktörer.
Punkt 7. Handel på den inre marknaden, import och export. Import av råvaror från länder utanför Finland (från den inre marknaden eller
från tredjeländer) och export av slutprodukter inverkar avsevärt på spårbarheten. Import av råvaror ökar inte bara risken för att
djursjukdomar sprids, utan försvårar också spårbarheten. I den här punkten antecknas vilka råvaror som importeras, importländerna och
importmängderna. Också tidigare import och planerad import antecknas, även om det inte finns någon import vid kontrolltillfället.
Handelsdokumenten ska uppgöras med det dokument som bestäms i biproduktförordningen. Traces-skyldigheten gäller alla kategori 1- och
2 –biprodukter. Handel på den inre marknaden med kategori 1- och 2 –biprodukter förutsätter en ansökan enligt artikel 48 i
biproduktförordningen. Anvisningar som gäller handel på den inre marknaden med biprodukter finns på Eviras webbplats på adressen
https://www.evira.fi/sv/om-evira/blanketter-och-anvisningar/biprodukter/. Den egna regionens länsveterinär ger anvisningar om
användningen av systemet Traces.
Punkt 8. Spårbarhet. Varje parti biprodukter ska åtföljas av ett handelsdokument som uppfyller kraven. Dokumentet kan inte skickas i
efterskott, utan det ska följa med lasten. Mottagaren ska spara handelsdokumentet i minst två år. Om det utöver arkiveringen av
handelsdokument också förs annan journal över råvaror/biprodukter, ges en beskrivning av förfarandet här. För partiernas vidkommande
beskrivs hur olika partier av samma råvara/biprodukt hålls åtskilt och identifierbara. Dessutom antecknas hur aktören skulle gå till väga vid
återkallelse. Spårbarhetsövningen görs genom att man slumpmässigt väljer ut något produktparti som redan har avsänts eller som
fortfarande finns i lager och för vilket aktören ska påvisa hur han eller hon kan identifiera de råvaror / biprodukter och partier av vilka denna
produkt har tillverkats. Här antecknas identifikationsuppgifterna om den spårande produkten (om partiet kontrollerades) samt en beskrivning
av hur spårandet vid företaget i fråga går till.
Punkt 9. Övrigt. I den här punkten kan man vid behov anteckna vilka andra observationer som helst som gjorts under kontrollen, också
sådant som inte hör till spårbarheten.
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Punkt 10. Produktion. Här ges en kortfattad beskrivning av produktionslokaliteterna samt av de anordningar som används för produktionen
och anläggningsområdet. För anläggningsområdets del antecknas om området är avgränsat (inhägnat), eller om det finns lagersilor ”runt
om i skogen”. Av produktionen ges en grov beskrivning. Om det har förekommit problem i produktionen antecknas också de här. För
lagringens vidkommande räknar man upp de lager som är i bruk och var de ligger samt beskriver förvaringen av råvaror och färdiga
produkter. Dessutom berättas om anläggningen använder sig av processpecifika arbetsinstruktioner (eller vad man arbetar enligt inom
produktionen), och om det vid anläggningen bedrivs verksamhet som inte anknyter till biprodukter.
Punkt 11. Allmänna hygienkrav. Med att det allmänna intrycket är prydligt avses att det inte ligger onödiga saker och skräpar i de
lokaliteter som är väsentliga för produktionen eller att där är smutsigt (i relation till verksamhetens natur). Biprodukterna får inte bli
förskämda och därför måste de bearbetas tillräckligt snabbt eller också lagras så att de inte kan fara illa. Här antecknas också hur
biprodukterna bortskaffas om det återstår biprodukter som ska bortskaffas. För avloppsvattnets del antecknas om anläggningens
avloppsvatten leds direkt till det kommunala avloppsnätet eller om anläggningen förbehandlar det på något sätt. På motsvarande sätt
antecknas var biprodukter som fastnat i filtren eller avskilts från avloppsvattnet samlas in och vart de förs. I fråga om tvätt och desinficering
antecknas situationen för både lokaliteter (lager, väggar, golv, tak) och anordningar (kvarnar, sågar, transportörer). Dessutom görs en
separat notering om situationen för transportmedlen, inklusive vem som ansvarar för tvätt och desinficering av transportmedel samt var
dessa åtgärder vidtas och hur de journalförs.
Punkt 12. Egenkontroll och HACCP. Här antecknas om egenkontrollplanen inklusive HACCP-systemet (om aktören är HACCP-skyldig) är
uppdaterade och aktuella. I synnerhet fästs avseende vid att egenkontrollen följs: arbetar man i enlighet med egenkontrollplanen.
Uppmärksamhet fästs vid hur egenkontrollen fungerar som helhet: innehåller egenkontrollplanen de centrala elementen för att garantera
produktsäkerheten. Innehåller egenkontrollplanen också en provtagningsplan (se också punkt 12.2). Inspektören antecknar sin egen
bedömning av egenkontrollplanen i förhållande till verksamheten. En tydlig kritisk punkt är till exempel upphettning för vilken lagstiftningen
ger klara parametrar såsom minimitid, minimitemperatur, minimitryck eller största partikelstorlek. Uppnåendet av de kritiska punkterna
måste följas med dokumenterat för vart och ett parti och material får inte släppas vidare om de bestämda gränsvärdena inte uppnås. En
styrpunkt kan till exempel vara mottagningen av råvara och parametern som följs med kan vara till exempel temperatur eller utseende.
Journal ska föras också över observationer och mätningar av styrpunkterna, men en observation som överskrider eller underskrider
gränsvärdet leder ännu inte automatiskt till underkännande eller ny bearbetning.
Punkt 12.1. Journalföring. Det som inte har antecknats har heller inte blivit gjort. Anläggningen är skyldig att föra journal över sådant som
förts in i egenkontrollplanen och förvara journalen i minst två år. Här antecknas om journal har förts (på det sätt som beskrivits i
egenkontrollplanen).
Punkt 12.2. Provtagning för egenkontroll. Här antecknas vilka prover anläggningen tar och vad som analyseras i dem. Man jämför med
det som beskrivits i egenkontrollplanen; har planen följts. Vilka åtgärder analysresultaten har lett till vid anläggningen och hur resultaten
behandlas vid anläggningen. Gränsvärdena är viktiga för att skilja den godtagbara nivån från den icke godtagbara, liksom att man reagerar
på analysresultaten på vederbörligt sätt. Provtagningsplanen kan fogas som bilaga till inspektionsberättelsen, varvid de uppgifter som förts
in i den inte behöver antecknas separat på den här blanketten.
Punkt 13. Förpackningspåskrifter. Kravet på förpackningspåskrifter gäller biprodukter som levereras som foder och gödselfabrikat.
Minimikraven på märkning beror på det tillverkade fodret. Information om förpackningspåskrifter för foder ingår i Eviras guide Märkning av
foder http://www.evira.fi/files/attachments/se/djur/foder/guider/rehujen_merkintaopas_sv.pdf
Punkt 14. Övrigt. GTH (glyceroltriheptanoat) är en markör med vilken biprodukter av kategori 1 och 2 som inte hör till foderanvändning ska
märkas vid bearbetningsanläggningarna. Markören går att identifiera i laboratorieanalyser varvid man till exempel kan identifiera köttbenmjöl
av kategori 2 och 1 som blandats in i bearbetat animaliskt protein från biprodukter av kategori 3. GTH-märkningskravet gäller bara
bearbetningsanläggningar för kategori 1 – och 2 -material. Frågan om läkemedelsfoder gäller bara foderblandningscentraler för
pälsdjursfoder och fodercentraler på gård.
Punkt 15. Återanvändning inom arten avseende pälsdjur. Med användning inom arten avses att kroppar av avpälsade rävar bearbetas
vid en bearbetningsanläggning för kategori 2 -material och massan därefter används vid utfodring av rävar. Likaså används massa från
avpälsade sjubbkroppar i foder för sjubb. Vid korsutfodring matas de olika pälsdjursarterna i kors med massa som är gjord av räv-, sjubbeller minkkroppar. Användningen av massa gjord av minkkroppar ska alltid vara korsutfodring, dvs. den får användas bara för utfodring av
räv och sjubb.
Gårdar som bara håller rävar får inte själva koka kropparna för användning i foder. Detsamma gäller för sjubb. På dessa gårdar måste
kropparna alltid skickas till en bearbetningsanläggning. Vid kokning på gårdarna är bearbetningskravet minst 100 °C och minst 30 minuter.
Partikelstorleken före kokningen ska vara <30 mm.
En pälsgård ska vara registrerad i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. I registret ska finnas en notering om användning inom arten.
Användning inom arten är tillåten endast på registrerade gårdar.
Som ett led i tillsynen över användning inom arten undersöks rävar, sjubb och minkar årligen för TSE. FPF:s veterinärer har hand om
provtagningen. Aktörerna sköter själva regelbundet om att prover av djur som uppvisat neurologiska symptom skickas för analys.
Kommunveterinärerna ska i samband med gårdsbesök granska om djur med symptom kan observeras på gårdarna. Alla sådana djur ska
skickas till Evira för undersökning. Som prov räcker ett huvud som inte får vara djupfryst.
Punkt 16. Brister, korrigerande åtgärder och utvecklingsförslag. Brister som upptäckts vid kontrollen ska antecknas i
inspektionsberättelsen. Bristerna sammanställs i den här tabellen och numreras. I punkten där observationen görs hänvisar man till den här
tabellen så att aktören förstår vad det gäller. Bristerna klassificeras enligt hur allvarliga de är och en tidsfrist meddelas för korrigering av
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dem. Inspektören ska kontrollera att tidsfristen följs. Dessutom antecknas hur kontrollen av att de korrigerande åtgärderna vidtas går till
(exempelvis genom att skicka handlingar till inspektören eller genom en ny kontroll).
Exempel: Brister i klass 3: 1) Anläggningen har inte kännedom om alla biproduktpartier som den tagit emot. Korrigerande åtgärder: 1)
Anläggningen ska föra journal över alla biproduktpartier som den tar emot. Av journalen ska framgå datum, mängden biprodukter,
biprodukternas beskaffenhet, avsändare, förare, mottagare och biproduktkategori. Som journalföring räcker att man sparar fraktsedlarna,
förutsatt att en fraktsedel har tagits emot tillsammans med varje last. Tidsfrist: 1) xx.xx.2017. Kontroll av korrigerande åtgärder: 1) Aktören
ska före tidsfristens utgång rapportera till inspektören hur aktören har ordnat med journalföringen (t.ex. inlämnande av kopior på fraktsedlar
eller fotografier, utdrag ur mottagningsjournalen).

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira • Mustialankatu 3, 00790 Helsinki • Puh. 029 530 0400 • Faksi 029 530 4350 • www.evira.fi
Evira 526971

12621/1

12/2014

