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Anläggning

Tavernan Restaurang

Plats

Rastplats Transås

Fastighetsbeteckning

Transås 2:5

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Tavernan Restaurang
Uppföljande kontroll

Ärende

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket
var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket
kontrollerades främst områdena utbildning, skadedjur, rengöring, temperaturer,
personlig hygien, förpackningsmaterial, underhåll och redlighet.
Omdöme
Vid besöket bedömdes att flertalet av de brister som konstaterats vid tidigare
inspektioner var åtgärdade. Dagen efter inspektionen inkom verksamhetsutövaren
med kopia på anmälan till utbildning i livsmedelshygien. Föreläggandet är därmed
upphävt.

Följande brister noterades:
Temperaturer: Potatissallad i salladsbaren höll temperaturen +17ºC, enligt
verksamhetsutövaren var den alldeles nyss tillverkad och hade därför inte hunnit bli
kall än.
Rengöring: Golvgaller i diskdelen var i behov av rengöring. Verksamhetsutövaren
uppgav att den delen av golvet skulle spacklas igen.
Separering: Lök förvarades bland städmaterial. Bristen åtgärdades i samband med
inspektionen.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.
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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.
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.
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll skickas separat.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.

