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Pizzeria Titanic
Norra Sjöbogatan 64
506 47 BORÅS

Inspektionsdatum

2015-04-22

Anläggning

Pizzeria Titanic

Plats

Norra Sjöbogatan 64

Fastighetsbeteckning

Nagelskivlingen 11

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Pizzeria Titanic
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. Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutiner och
dokumentation saknades eller bör utvecklas.

Följande brister noterades:
- Verksamheten kunde inte visa att de har kontroll över nedkylning, varmhållning,
tillagning och återupphettning genom exempelvis dokumentation.
- Kyl var smutsig och fogmassa hade släppt i nederkant så ytan var ej tät/slät.
- Diskmaskin behövde rengöras.
- Lister var trasiga i kylar under beredningsbänk.
- Frysbox behövde frostas av.
- Det var oordning i omklädningsrummet och mycket saker som förvarades där.
- Ombyte till arbetskläder sker hemma istället för på arbetsplatsen.
- Dörren ut från köket stod helt öppen. Det finns risk att skadedjur kan ta sig in i
lokalen och därför bör dörren vara försedd med insektsnät om man vill öppna
och vädra.
Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid en
uppföljande inspektion i vecka 22.
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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.

