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Datum

Dnr

2016-02-18

2016-0464

D3Ritz
Norra Sjöbogatan 60
506 47 BORÅS

Inspektionsdatum

2016-02-18, 2016-02-25

Anläggning

D3Ritz

Plats

Norra Sjöbogatan 60

Fastighetsbeteckning

Nagelskivlingen 10

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Verksamhetsutövare
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades förpackningsmaterial, lagring,
hantering, märkning och spårbarhet.
Omdöme
Vid inspektionen framkom att verksamheten hade nytt organisationsnummer och en
ny anmälan fylldes i av verksamhetsutövaren. Vid inspektionstillfället den 18 februari
2016 konstaterades brister i märkning och spårbarhet på fryst fisk och kött som
förvarades i butik och på lager. Ett separat beslut om saluförbud utfärdades på plats.
Vid återbesöket den 25 februari 2016 konstaterades kvarstående brister.
Följande brister noterades:
- Det saknades ändamålsenligt förpackningsmaterial på de omärkta varorna.
- Fryst kött och fisk saknade fullständig märkning.
- Spårbarhet i form av följesedlar eller faktura kunde inte visas för de omärkta
förpackningarna.
- Förpackat fryst kött märkt 17 kg förvarades i frys på lagret som enligt
verksamhetsutövaren var avsett för privat bruk.

Verksamhetsutövaren valde att vid återbesöket ta bort samtliga av dessa varor från
butik och lager p.g.a. de konstaterande bristerna.
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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.

