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Anläggning

Viskan Knalleporten

Plats

Bäckeskogsgatan 1

Fastighetsbeteckning

Landala 2

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, verksamheten
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i bra skick, det var med vissa undantag
rent. Verksamheten visade på god ordning. Vid inspektionstillfället konstaterades att
dokumentation inte kunde uppvisas på plats.
Följande brister noterades:

Dokumentation
- Underlag för mottagnings- och övervakningstemperaturer bör finnas tillgängliga
på verksamheten.
Brister i rengöring
- Listerna i draglådorna har såväl lös som fastsittande smuts. I vissa lådor är
livsmedlen inte övertäckta därmed finns risk att partiklar från listerna kan orsaka
kontamination.
- Ventilationsgaller ovanför arbetsbänkarna i köksö´n är dammig/smutsig. De
livsmedel som bereds på arbetsbänken riskerar att kontamineras av damm/smuts.
Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie
kontrolltillfälle.
Övrigt
Draglådorna under varmluftsugnen har trasiga lister vilket kan försvåra rengöring.
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Personalen går under arbetspassen utomhus med soporna. Behållarna är höga och
ibland fulla vilket gör att säckarna är svåra att slänga. Någon form av skyddskläder
bör bäras så att inte eventuellt läckage från säckar eller fysisk kontakt med behållarna
”smutsar” ner de kläder som bärs i livsmedelshanteringen. Se även över lämpligheten
med skobyte eller skydd.
Viskan Knalleporten bör snarast, dock senast 3 mars 2014, inkomma till
Miljöförvaltningen handlingar för augusti 2013 och december 2013 som
bekräftar att temperaturkontroll av mottagning och varm/kylhållning sker i
enlighet med era rutiner.
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

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.

