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Österlånggatan 10 A
503 31 BORÅS

Inspektionsdatum

2016-04-07

Anläggning

Nära Borås AB

Plats

Österlånggatan 10a

Fastighetsbeteckning

Carolus 7

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Nära Borås
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
Företaget är registrerat hos Miljöförvaltningen med aktuellt organisationsnummer och
hantering. Vid revisionen pågick ingen hantering av mat. Lokalen är i behov av
underhåll, men med hänvisning till att ett nytt kök ska byggas under maj 2016 enligt
verksamhetsutövaren ges bedömningen utan avvikelse.
Följande brister noterades:
-

Etiketten för förpackade soppor bör kompletteras t.ex. förvaring- och/ eller
användningsvillkor samt kontaktuppgift till ansvarigt livsmedelsföretag. Nya
etiketter kommer att skaffas och skickas till Miljöförvaltningen senast den 6 maj
enligt verksamhetsutövaren.

-

Ventilation och tak är i behov av bättre rengöring.
Bristerna ovan kommer att kontrolleras genom att verksamheten skickar in
förslag på åtgärder med lämpligt slutdatum när avvikelserna ska vara
åtgärdade. Åtgärdsförslag lämnas till Miljöförvaltningen senast den 6 maj
2016.
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Om handlingarna inte inkommer i tid kommer er verksamhet att debiteras för extra
offentlig kontroll för påminnelse/handläggning i ärendet.
Övrigt
Informationsblad om regler om märkning och information lämnades vid besöket.
Vi gör på uppdrag av Borås Energi och Miljö en kartläggning över fettavskiljare på
livsmedelsverksamheter i Borås Stad. Under inspektionen framkom att det inte finns
någon fettavskiljare i verksamheten.
Vid inspektionen lämnades informationsmaterial om fettavskiljare. Vid eventuella
frågor angående fettavskiljare kontakta Borås Energi och Miljö, Kundcenter telefon:
020 - 97 13 00
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.

