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Dnr

2015-05-20

2015-1557

Claesa Livsmedel AB
Stora Vägen 2
507 71 GÅNGHESTER

Inspektionsdatum

2015-05-18

Anläggning

Ica Hjärtat

Plats

Stora Vägen 2

Fastighetsbeteckning

Gånghester 11:1

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Ica Hjärtat
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna är slitna på sina ställen, nya innerdörrar är
beställda och frysdörren ska lagas. Grillning av kyckling sker ytterst sällan. Vid
inspektionstillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort.
Följande brister noterades:
Lokalen

-

Skåpet under diskbänken i charken var trasigt.
Dörren till varumottagningen var ej tät. Återkommande brist, enligt personalen så
har den åtgärdats från förra inspektionen men blivit trasig igen.

Brister i rengöring, hantering

-

Bake-off bröd konstaterades i öppna förpackningar utan varuskydd i frysrummet.
Återkommande brist.
Bristande rengöring av fläktar och tak i mejerikyl. Återkommande brist.
Bristande rengöring av bake-off ugnen.

Bristerna under rengöring, hantering kommer att kontrolleras genom en uppföljande
inspektion efter vecka 23, övriga briser kan skrivas in i en underhållsplan.
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Övrigt
Viss städutrustning (sopborstar) bör bytas ut då de var slitna och smutsiga.
Det förekommer isbildning i vissa frysdörrar ute i butiken.
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.

