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V.G Dryck och Konfektyr HB.
Armbågavägen 10
506 30 BORÅS

Inspektionsdatum

2014-05-15

Anläggning

V.G Dryck o Konf. Import o Exp. HB

Plats

Armbågavägen 10

Fastighetsbeteckning

Ålgården 4

Närvarande

, Miljöförvaltningen
Verksamhetsutövaren
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning inne i lokalerna. Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutin
och dokumentation bör utvecklas.
Följande brister noterades:
Rutiner, dokumentation

-

Skivad oxfilé saknar delar av de obligatoriska märkningsuppgifterna. Land där
djuret är fött, uppfött och slaktat.
Lokalen
- Svängdörr till kylavdelningen är nermonterad. Livsmedlen förvarades i högre
temperaturer än vad förpackningarna anger.
Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid en uppföljande
kontroll mellan den 28 – 31 juli 2014.
Övrigt
Vid besöket ombads VG Dryck och Konfektyr att komma in med märkningsetikett
på djupfryst hel oxfilé. Miljöförvaltningen påminner om att verksamheten bör
inkomma med begärd handling snarast.
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Vid tidigare inspektion uppmärksammades skräpig utomhusmiljö och överfylld
container. Inget är ännu åtgärdat och Miljöförvaltningen bedömer att det finns risk
för att skadedjur hemsöker området och därmed även kan tränga in i
livsmedelslokalerna.
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
1 036 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.

