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Datum

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, rengöring, temperaturer, personlig hygien, HACCP (faroanalys),
presentation och spårbarhet.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutiner och
dokumentation saknades/bör utvecklas.
Brister som påtalats vid tidigare inspektion var åtgärdade.
Följande brister noterades:
Lokalen

-

Nedkylningskyl fungerade inte vid besökstillfället. Detta skulle enligt
verksamheten åtgärdas omgående.

Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Bristande rengöring konstaterades på hyllor där redskap förvarades.
Bristande rengöring konstaterades på sladdar, kontakter etc. ovanför
beredningsbänkar.
Bristande rengöring av kylar/frysar, ugn, nedkylningskyl etc. utvändigt.
Bristande rengöring av bak-avdelningen på golv, hyllor etc. Mycket saker
förvarades även i detta utrymme vilket gör att det blir svårstädat.
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-

Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring och förvaringen av
knivar kan förbättras.

-

Livsmedel förvarades i kylrum utan tillräcklig åtskillnad. Rått kött förvarades
ovanför kantin med färdiglagat kött.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion i
vecka 19.

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

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande
inspektion, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande
1 104 kronor per handläggningstimme.
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.

