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Anläggning

Norrby Livs

Plats

Norrby Långgata 15

Fastighetsbeteckning

Spinnaren 14

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Norrby Livs
Revision

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, avfall, skadedjur, rengöring, temperaturer, personlig hygien,
utbildning, HACCP (faroanalys), mikrobiologiska kriterier, märkning/presentation
och spårbarhet.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid inspektionstillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort.
Följande brister noterades:
Märkning

-

Egenförpackade varor i frysbox ute i butiken saknade märkning.
Kött som ligger i disken saknade ursprungsmärkning.
Vissa produkter i butiken saknade svensk märkning.

HACCP – plan

-

Faroanalys saknades för hantering av kött.
Spårbarhet, journalföring på detaljstyckat kött saknades.
Provtagningsrutin och provtagning saknades för analys av egenmalet kött.

Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Oförpackat kött förvarades direkt i transportbacka, verksamheten visste inte om
dessa var gjorda för livsmedel.
Tvål och papper saknades i de utrymmen som man hanterar rått kött.
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Flugor förekom i lokalen.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion.
Verksamhetsutövaren kontaktar Miljöförvaltningen när bristrena är åtgärdade dock
senast den 13 maj 2016
Övrigt
Följesedlar sparades inte i butiken för tillfället. Från och med nu kommer
följeseldarna finnas i butiken för att vi ska kunna kontrollera spårbarheten på framför
allt kött.
Skärbräda och skiva på styckningsbocken behöver slipas emellanåt.
Branschriktlinjerna för butik ger dig hjälp om faroanalys, märkning, provtagning,
ursprungsmärkning och journalföring av kött m.m.
http://www.svenskdagligvaruhandel.se
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.

