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Dnr
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2016-1811

SSP, Leverantörsreskontran
Box 67
190 45 STOCKHOLM - ARLANDA

Inspektionsdatum

2016-05-18

Anläggning

O`Learys (anl. 5263)

Plats

Stationsgatan 16

Fastighetsbeteckning

Järnvägen 2:13

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, O`Learys (anl. 5263)
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lagring, hantering, rengöring,
temperaturer, personlig hygien, utbildning, märkning/presentation och spårbarhet.
Omdöme
Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutiner och dokumentation bör utvecklas.

Följande brister noterades:
Rutiner, dokumentation

-

Rutin för rengöring av ismaskinen och diskmaskinen följs inte och rengöring av
maskinerna bör förbättras.

Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Intern spårbarhet: Det saknades märkning av brutna förpackningar som förvarades i kylrum. Dessa bör märkas med innehåll och datum s.k. intern spårbarhet.
Verksamheten bör spara följesedel eller etiketter från förpackningarna med bl.a.
kött som fanns i kylrummet.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion efter
2016-06-03.
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Övrigt
- Tänk på att termometrar bör kalibreras minst en gång per år.
- Feta får endast användas om ost som tillverkats i Grekland och som är gjord av
fårmjölk eller enblandning av fårmjölk och getmjölk. Ost som är gjord på annat
sätt eller på annan plats får inte kallas fetaost. För en person med komjölkproteinallergi är det mycket viktigt att veta om det verkligen är fetaost så att personen
inte blir sjuk av osten för att den är gjord på komjölk.
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.

