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BOAC Livsmedel AB
ICA Supermarket i Knalleland
Lundbygatan 4/Bergslenagatan 7
506 30 Borås

Inspektionsdatum

2015-10-30

Anläggning

Fiskavdelningen, ICA Supermarket

Plats

Lundbygatan 4/Bergslenagatan 7

Fastighetsbeteckning

Flugan 9

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Verksamheten
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, skadedjur, rengöring, temperaturer, personlig hygien, utbildning,
HACCP (faroanalys), mikrobiologiska kriterier, märkning och spårbarhet.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid inspektionstillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort.
Följande brister noterades:
Rutiner, dokumentation
- Fångstområde för arter fiskade i havet saknades för en del fiskarter. För områdena
Nordostatlanten, Medelhavet och Svarta havet, ska delområde eller sektion alltid
användas medan för andra områden kan namnet på FAO-området anges. För
odlade arter ska landet anges.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister samt om det finns en faroanalys för
fiskavdelningen vid nästa ordinarie kontroll.
Övrigt
Vi gör på uppdrag av Borås Energi och Miljö en kartläggning över fettavskiljare på
livsmedelsverksamheter i Borås Stad. Under inspektionen framkom att det inte finns
någon fettavskiljare i verksamheten.
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Vid kontrollen lämnades informationsmaterial och en anmälan om fettavskiljare. Vid
eventuella frågor angående fettavskiljare kontakta Borås Energi och Miljö,
Kundcenter telefon: 020 - 97 13 00.
En faroanalys kunde inte visas upp vid kontrollen specifikt för fiskavdelningen.
Rengöring med ATP-mätare visade på en tillräcklig rengöring av en liten och en stor
fiskkniv.
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

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.

