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, Miljöförvaltningen
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Revision

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, avfall, skadedjur, rengöring, temperaturer, personlig hygien, utbildning, HACCP (faroanalys), märkning/presentation och spårbarhet.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick. Det finns bra rutiner
för verksamheten men de följs inte.
Följande brister noterades:
- Det var smutsigt på golvet, handtag till jäsrummet och maskiner i verksamheten.
- Konditoridelen var smutsig.
- Det saknades tvål och papper vid de flesta handfaten i verksamheten.
- Det droppade vatten från taket, vid packen.
- Faroanalysen/HACCP sakande processteg för märkning av förpackat bröd.
- Rengöring av spatel och degskrapa var bristfällig.
- Introduktion av verksamhetens rutiner till nyanställda var bristfällig.
- Frys, 5 behövs frostas av.
- Dörren vid varumottagningen var inte tät.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion,
januari 2017.
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Övrigt
Enligt verksamhetsutövaren håller de på att ta fram nya etiketter med näringsdeklaration.
De har gjort en underhållsplan för 2017.
Tänk på vilken produktionsordning ni har vid hanering av allergener.
En låda med allergener förvarades högst upp i en hylla.
Produkter i frysrummen saknade skydd för kondensdroppar från taket.
Märkning
Miljöförvaltningen har endast gjort en översyn av etiketterna, vi godkänner inga etiketter.
Etiketten för ”Rågbulle Russin” saknade ordet ingredienser.
Spannmålsprodukter ska anges vilket spannmål det gäller, ex. maltmjöl, kruskakli,
maltextrakt.
Endast allergener enligt bilaga II i informationsförordningen ska märkas ut/skrivas i
versaler, ni har exempel markerat aprikoskärnor som inte är någon allergen.
Etiketterna för ”Rågbulle Russin” och ”Vörtbröd” ser ut att sakna en rad i ingrediensförteckningen. Det saknas parentes-symboler i ingrediensförteckningen för ”Vörtbröd.
Information
Revision

Revision är en kontrollmetod som innebär en granskning på hur väl er verksamhet
lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Hela eller delar av ert system för egenkontroll och faroanalys/riskbedömning granskas och sätts i relation till hur ni bedriver verksamheten. Revision är en mer omfattande kontrollmetod än inspektion och
därför ska ni som verksamhetsutövare alltid informeras om dag och tid för besöket.
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.

