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Inspektionsdatum

2016-03-10

Anläggning

City Sparköp Knalleland

Plats

Skaraborgsvägen 25

Fastighetsbeteckning

Grävlingen 4

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, City Sparköp Knalleland
Revision

Ärende

Syftet med revisionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades hanteringen och rutiner kring
gårdsmjölksförsäljning för självtag. Tappning av yoghurt sker numera på mejeriet och
inte i butiken.
Omdöme
Vid revisionen bedömdes att platsen där mjölkmaskinen står var i relativt bra skick,
det var rent och med god ordning. I dagsläget byts mjölken ut dagligen och butiken
har en hållbarhet på 5 dagar. Rengöring- och hanteringsrutiner fanns och höll på att
utvecklas. Faroanalysen kan inte butiken ändra själva men vi gick igenom den och
butiken höll med om vårt resonemang om att konsekvens och riskanalysen görs innan
rutinerna och moment där mänskliga faktorn igår bör krysset inte vara sannolikhet/
ingen. Det viktiga är dock att rutinerna fungerar tillfredställande.
Analysresultat från provtagning av mjölken visade godtagbart med anmärkning p.g.a.
antalet aeroba mikroorganismer på ansättning på både 5 och 7 dagar.
Rengöringsrutinerna har ändrats och vi gick igenom processen för att hitta svaga
punkter. Ett nytt uppföljande prov kommer att tas inom kort. Provtagning bör ske
minst 1 gång per månad i ett halvår, för att verifiera att rengöring- och
hanteringsrutiner fungerar tillfredställande.
Verksamheten bör även få belastningstest från mejeriet som säkerställer deras
hållbarhetsanvisningar.
Uppföljning av provtagningen och rengöringsrutinera kommer ske inom ordinarie
kontroll.
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Information
Revision

Revision är en kontrollmetod som innebär en granskning på hur väl er verksamhet
lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Hela eller delar av ert system för
egenkontroll och faroanalys/riskbedömning granskas och sätts i relation till hur ni
bedriver verksamheten. Revision är en mer omfattande kontrollmetod än inspektion
och därför ska ni som verksamhetsutövare alltid informeras om dag och tid för
besöket.
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.

