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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) och spårbarhet.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid inspektionstillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort. Vid
inspektionstillfället konstaterades att delar av rutiner och dokumentation bör
utvecklas.
Följande brister noterades:
Rutiner, dokumentation

-

Verksamheten visste inte om leverantören kontaktade dem vid ett eventuellt
återkallande av en produkt.

HACCP - plan

-

Faroanalys ska inkomma till miljökontoret senast 5 september.

Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Skärbrädor användes till både råa och ätfärdiga livsmedel.
Verksamheten hade ingen termometer för att kontrollera tillagningstemperaturen.
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Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.
Övrigt
Rengör kransilen med jämna mellanrum för att undvika påväxt och otjänligt
dricksvatten.
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.

