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Box 20
281 21 HÄSSLEHOLM

Inspektionsdatum

2016-02-02

Anläggning

City Gross Borås

Plats

Göteborgsvägen 181

Fastighetsbeteckning

Filtret 6

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, butikscoach från huvudkontoret,
, Kvalitetsansvarig butik
Inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Denna inspektion var ett bokat möte för att prata märkning
och allergener i bageridelen med butikscoach från huvudkontorer och
kvalitetsansvarige från butiken.
Omdöme
Vid mötet bedömdes att butiken gjort åtgärder för att kontrollera att märkning och
recept stämmer överens med faktiskt innehåll.
Enligt huvudkontoret kommer det att göras ca 50 st kontroller per år på att etiketter
stämmer gentemot recept. De kommer dock inte att göra kontroller mot att recept
och etiketter stämmer med faktiska förhållanden. Provtagning på allergener för att
säkerställa att risken för kontamination inte förefaller i produktionslokalen kommer
inte ske i dagsläget.
Då allergener förekommer i produktionen på framförallt konditori- och bageridelen
är det viktigt att verksamheten kan visa rutiner och verifiering av dessa som
säkerställer att kontamination av allergener inte förekommer mellan olika produkter.
Ovanstående kommer att kontrolleras inom ordinarie kontroll.
Övrigt
Enligt Livsmedelsindustrins och dagligvaruhandelns branschriktlinje för ”allergi och
annan överkänslighet – Hantering och märkning av livsmedel” bör en dokumenterad
riskvärdering enligt HACCP-principerna göras för de allergener som finns i
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produktionen. Vidare är det viktigt att punkt 3 i denna branschriktlinje följs särskilt
punkt 3.4, 3.5, och 3.6.
Information
Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever
upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med
regelbundna intervall.
Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften.
Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även
avgiften.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare
kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett
sanktionsbeslut.

