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Karlaplan 13
Hälsokraft i Fältöversten AB
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Beslut
Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd förbjuder
Hälsokraft i Fältöversten AB att släppa ut följande livsmedel
på marknaden:
Alla produkter som innehåller mer än 25 mg vitamin B6 per
dagsdos.
Beslutet börjar gälla omedelbart även om ni överklagar det.

Nästa steg
Skriv under och skicka in delgivningskvittot på sista bladet, så
att vi vet att ni har tagit emot beslutet.
Miljöförvaltningen kommer att kontrollera om ni följer detta
förbud. Om ni inte följer förbudet kan vi besluta att ni ska
betala vite om ni inte följer beslutet.
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Bakgrund och iakttagelser

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Vid en kontroll av Er verksamhet 2014-11-10 konstaterade
Miljöförvaltningen att Ni saluförde ett flertal produkter med
en vitamin B6-halt över 25 mg per dagsdos, som är den halt
European Food Safety Authority (EFSA) bedömt som högsta
tolererbara dagsdos. Produkterna i fråga är Super Hy Vitamins
från Great Earth, B-Complex 50 från Great Earth samt Bstress från AllVia.
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Kommunicering
Vi har informerat er om de omständigheter som fått oss att
fatta det här beslutet, och gett er möjlighet att lämna
synpunkter. Ni var på plats vid inspektionen och
miljöförvaltningens handläggare förklarade då vilka
iakttagelser vi gjorde och hur vi bedömde dessa.

Motivering till beslutet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömning
EFSAs UL-gränser är satta som en högsta dagsdos då ett intag
under detta bedöms som helt säkert under lång tid. Enligt
försiktighetsprincipen bedömer Miljöförvaltningen att tillskott
med halter över detta inte ska få släppas ut på marknaden. Alla
livsmedel som släpps ut på marknaden måste vara säkra (se
lagstöd nedan).
Därför ska ni förbjudas saluhålla produkterna i fråga.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att riskerna för
konsumenterna är så stora att beslutet ska gälla omedelbart.
Lagar och regler som ligger till grund för beslutet
Här beskriver vi de regler som vi anser är relevanta för vår
bedömning av er verksamhet. Vi skriver också var i
lagstiftningen reglerna finns.
Av förordning EG 178/2002 framgår det:
Att livsmedel inte ska släppas ut på marknaden om de inte är
säkra (artikel 14 punkt 1).
Att livsmedel ska anses som icke säkra om de anses vara
skadliga för hälsan (artikel 14 punkt 2).
Att när man fastställer att ett livsmedel inte är säkert så ska
man ta hänsyn till (artikel 14 punkt 4);
a) de tänkbara omedelbara och/eller kortsiktiga och/eller
långsiktiga effekterna av livsmedlet, inte bara på den persons
hälsa som konsumerar det, utan även på de kommande
generationernas hälsa,
b) tänkbara kumulativa toxiska effekter.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Om Miljö- och hälsoskyddsnämnden konstaterar en bristande
efterlevnad av livsmedelslagstiftningen, ska de utföra åtgärder
för att se till att företagaren åtgärdar situationen. Det står i
artikel 54 Europaparlamentets och rådets förordning 882/2004
av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
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kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. I
punkt 2b framgår att åtgärderna kan omfatta förbud mot
utsläppande på marknaden.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får bestämma att ett beslut
ska gälla omedelbart även om beslutet överklagas. Det står i
33 § livsmedelslagen.

Enligt delegation

Helena Storbjörk Windahl
Enhetschef

Bilagor
Hur man överklagar
Delgivningskvitto

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Hur man överklagar
Du kan överklaga beslutet genom att skriva ett överklagande.
Ditt överklagande måste ha kommit in till miljö- och hälsoskyddsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick
beslutet.
Överklagandet behöver inte se ut på något särskilt sätt. Gör så
här:
1. Skriv vilket beslut du överklagar och ange ärendets
diarienummer, som står på första sidan. Exempel: Beslut
från Stockholms stads Miljö- och hälsoskyddsnämnd, dnr
2013-000000.
2. Skriv varför du anser att beslutet ska ändras.
3. Skriv vilken ändring du vill ha, alltså hur du vill att vi ska
besluta.
4. Skicka med sådant som du anser har betydelse för beslutet
men som du inte tidigare skickat in.
5. Underteckna överklagandet. Om du anlitar ett ombud, till
exempel en jurist, kan ombudet underteckna överklagan.
6. Skriv ditt och verksamhetens namn, organisations- eller
personnummer, postadress och telefonnummer och gärna
en e-postadress.
7. Skicka ditt överklagande till följande adress:
Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd
Box 8136
104 20 Stockholm
Det är Länsstyrelsen i Stockholms län som ska ta emot
överklagandet, men du ska skicka det till miljö- och
hälsoskyddsnämnden först. Vi gör följande:




Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Nämnden undersöker först om ditt överklagande har
kommit in i tid.
Nämnden kan besluta att ändra sitt beslut på det sätt du
har begärt.
Om nämnden inte ändrar sitt beslut, och om
överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar nämnden
överklagandet vidare till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen bedömer ditt överklagande.

Om du behöver veta mer om hur du gör för att överklaga ett
beslut kan du ringa till miljö- och hälsoskyddsnämnden,
telefon 08-508 288 00.

Delgivningskvitto – skicka tillbaka detta
till oss så snart som möjligt
Skriv under detta kvitto och skicka det till oss, så att vi vet att
du har tagit emot informationen i det här brevet.
Skicka kvittot så snart som möjligt. Det behövs inget porto.
Vik ihop sidan så att svarspostadressen kommer utåt, och tejpa
vid markeringen.

Du skriver under på att du har tagit emot
följande:
Handling
Diarienummer
Handläggare

Beslut om förbud
2014-11-11
2014-016444
Robert Rönngren

Handlingen är adresserad till
Hälsokraft i Fältöversten AB
Karlaplan 13
115 20 STOCKHOLM

Kvitteras
Namnteckning/firmateckning (behörig företrädare)

Datum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Namnförtydligande

Tejpa här
Frankeras ej.
MF betalar
portot

Miljöförvaltningen
Svarspost
Kundnummer 110069800
110 12 STOCKHOLM
----------------------------------------------------- VIK HÄR ----------------------------------

Tejpa här

