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Datum

Dnr

2015-05-22

2015-1589

Pizza Express i Borås KB
Stora Vägen 17
507 71 GÅNGHESTER

Inspektionsdatum

2015-05-18

Anläggning

Gånghester Pizzeria

Plats

Stora Vägen 17

Fastighetsbeteckning

Slätthult 1:21

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Gånghester Pizzeria
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Lokalerna håller på att renoveras bland annat har ny diskbänk installerats och nytt
nedkylningskåp är inköpt. Vidare ska ventilationen göras om och täckas in, bänken
vid degberedningen ska tas bort m.m. Vid inspektionstillfället fungerade
verksamhetens rutiner i stort.
Rengöringstest gjordes med ATP-mätare och visade på tillfredställande resultat på
plasthink och plastflaska.
Brister som påtalats vid tidigare inspektion var åtgärdade.
Följande brister noterades:
Märkning

-

Verksamheten kunde inte visa att det var äkta gorgonzola och fårost som används
i verksamheten.

Utrustning

-

Vispen som används till såser kunde verksamheten inte visa att den plasten var
gjord för livsmedel.

Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras genom att
verksamheten skickar in en kopia på följesedeln för gorgonzola och fårost till
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miljöförvaltningen snarast, dock senast den 18 juni 2015. Övrig brist kontrolleras vid
nästa ordinarie kontroll.
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.

