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City Sparköp Knalleland AB
Box 80
503 06 BORÅS

Inspektionsdatum

2015-06-02

Anläggning

City Sparköp Knalleland

Plats

Skaraborgsvägen 25

Fastighetsbeteckning

Grävlingen 4

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, City Sparköp Knalleland
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades märkning på ett urval av
färdigförpackade och oförpackade livsmedel.
Projektets gjordes i sammarbeta med Miljösamverkan Västra Götaland. Vi
kontrollerade att alla obligatoriska uppgifter finns med på förpackningen. Vi
kontrollerade inte att ingrediensförteckningen stämde överens med recepturen eller
att nettovikten stämde.
Produkter som kontrollerades:

Nötfärs storpack, egenpackad
Björnligans pastasallad, egenpackad
Mortadella, charken
Bröd, självtag
Food Tappas, självtag
Följande brist noterades:
Märkning

-

Nötfärs: det står ingredienser istället för tillagningsanvisning.

Bristen ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie
kontrolltillfälle.
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Övrigt
Björnligans pastasallad hade märkning liten teckenstorlek. Etiketten ska vara tydligt
läsbar med en teckenstorlek där x-höjden definieras som lika med eller större än 1,2
mm. Kontrollera att denna text följer lagstiftad teckenstorlek.
Information gavs om att högrevsfärs som sälja till restauranger ska vara märkta med
att färsen ska genomstekas (ej serveras medium). I dagsläget fanns inte tillräckliga
rutiner/metoder för att säkerställa att högrevsfärs kan serveras medium.
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
1 057 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.

