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Datum

Dnr

2016-02-25

2016-372

Kristian Thelin Trading AB
Albanoliden 5
506 30 BORÅS

Inspektionsdatum

2016-02-24

Anläggning

Kristian Thelin Trading AB

Plats

Albanoliden 5

Fastighetsbeteckning

Guldbaggen 35

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Kristian Thelin Trading AB
Revision

Ärende

Syftet med revisionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades förpackningsmaterial,
mikrobiologiska kriterier, märkning och spårbarhet.
Omdöme
Företaget är registrerat hos Miljöförvaltningen med aktuellt organisationsnummer och
hantering. Torkade dadlar som är förpackade importeras från Iran och säljs till
livsmedelsbutiker. Verksamheten har ingen livsmedelslokal i Borås. Produkten skickas
direkt till butiker vid beställning.
Vid revisionen fungerade verksamhetens rutiner i stort. Verksamheten har rutin för
att ta prov på dadlarna en gång/år. Ansvarig person kunde redogöra spårbarheten.

Följande brister noterades:
-

Uppgift till säljare tex adress eller telefonnummer saknas på etiketten.
Dadlarna är torkade men det står färska dadlar på förpackningen. Ordet färska
bör tas bort.

Bristerna ovan kommer att kontrolleras genom att verksamheten skickar in en
ny etikett till Miljöförvaltningen. Åtgärdsförslag lämnas till Miljöförvaltningen
senast den 25 mars 2016.
Om handlingarna inte inkommer i tid kommer er verksamhet att debiteras för extra
offentlig kontroll för påminnelse/handläggning i ärendet.
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Övrigt
Om ni i framtiden kommer att saluföra dadelförpackningar färdigförpackade till
slutkonsument behöver märkningen ändras angående hälsopåståenden som ni har
på förpackningarna i dagsläget.

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.

