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Skipulag Matvælastofnunar



Hvað er samræmi?

Að vinna að 
sambærilegum 

málum með 
sambærilegum 

hætti

Að unnið sé eftir 
sömu löggjöf með 

sambærilegum 
hætti óháð því um 
hvaða starfsgrein 

eða eftirlitsaðila er 
að ræða

Að eftirlit sé 
framkvæmt með 
sama hætti óháð 

því um hvaða 
eftirlitsaðila eða 

eftirlitsmann er að 
ræða



Áhættumiðað eftirlitskerfi MAST

Áhættuflokkun

Matvæli + 
fóður

Frum-
framleiðsla

Heilbrigðis-
eftirlit

Gæðaskjöl

Skipulag eftirlits 
Vinnulýsingar

Beiting 
þvingunar- og 
refsiúrræða

Innra eftirlit

Skoðunarhand-
bækur

Matvæli úr 
dýraríkinu

Daglegt eftirlit í 
sláturhúsum

Fóður

Frumframleiðsla 

Dýrategundir

ÍS-Leyfur –
Skráningarkerfi

Skýrslugerð / Leyfi

Áhættu- og 
frammistöðu-

flokkun

Upplýsingar úr 
eftirliti - Tölfræði

Frammistöðu-
flokkun

Byggð á 
niðurstöðum 

eftirlits

A – B – C 

Markaðsstofa



Skoðunarhandbækur



Lagagrunnur



Nálgun

• Boðað / óboðað eftirlit
• Meginreglan er óboðað eftirlit samanber: 882/2004/EB(106/2010)  2.lið 3. gr.

„Opinbert eftirlit  skal fara fram án nokkurs fyrirvara nema í tilvikum eins og úttektum sem 
nauðsynlegt er að tilkynna stjórnendum fóður - eða matvælafyrirtækja um fyrirfram. Ákveða 
má að sinna opinberu eftirliti á grundvelli hvers tilviks fyrir sig.“

• Myndatökur

• Úrbóta- og viðhaldsáætlanir
• Samkomulag um úrbætur



Athugasemdir og mat á þeim



Eftirfylgni

Frávik í fyrsta sinn á tiltekið 
skoðunaratriði

Úrbótum á að vera lokið fyrir 
næstu reglulegu skoðun eða fyrir 
gefin frest allt eftir eðli málsins

Frávik í annað sinn á tiltekið 
skoðunaratriði

&
Alvarlegt frávik á skoðunaratriðið 

Úrbætur

Frávik í þriðja sinn á tiltekið 
skoðunaratriði

&
Alvarlegt frávik  í annað sinn á 

skoðunaratriðið Úrbætur 

Skoðunarmaður má veita 
viðbótarfrest hámark 3 mánuði 

Skoðunarmaður gefur hámark 7 daga 
frest og eftir þann tíma má ekki veita 
frekari fresti, hann sendir málið til 
lögfræðinga MAST

Eftirlitsþega kynntar aðgerðir MAST ef 
úrbætur eru ekki gerðar fyrir næstu 
skoðun – Starfsstöð fellur í C-flokk.

Andmæla- og kæruréttur

Skýrsla send tvisvar



Meðalhófsreglan



Vísanir í lög og reglugerðir

• Skoðunaratriði



Skoðunaratriði

• Verklagsregla / verklag til staðar
Í fyrri útgáfu er talað um verklagsreglu sem kröfu – nú verklag verður að 
vera til staðar ekki endilega skriflegt

• Endurbættur undirkafli um Aukaafurðir dýra (ABP) 
(4.6)

• Nýir undirkaflar um merkingar (5.3-5.6)

• Endurbættur undirkafli um HACCP (6.3)

• Nýr undirkafli um örverufræðileg viðmið (6.4)

• Sérleyfismarkaðir (9.1)



Spurningar


