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Anläggning

Nära Borås AB

Plats

Österlånggatan 10a

Fastighetsbeteckning

Carolus 7

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Verksamheten
Revision

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i bra skick, det var rent och med god
ordning. Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutiner saknades.
Verksamhetens livsmedelshantering är mer omfattande än vad som angetts i
registreringsanmälan. Verksamheten har egenförpackade nötter som behöver
märkas. Förändringen bedöms som väsentlig och påverkas riskklassningen
och kontrolltiden av anläggning. Nytt beslut om riskklassning kommer därför
att göras inför debiteringen av 2016 års kontrollavgift.
Följande brister noterades:
Rutiner, märkning

-

-

Rutin för temperaturkontroll i mottagningskontrollen saknas. Termometer för
kontroll i varumottagningen saknas. Verksamheten kommer att köpa en
termometer för kontrollen snarast enligt VU.
Märkning på egenförpackade nötter saknar följande uppgifter: varubeteckning,
ingrediensförteckning och mängd, nettokvantitet (vikt eller volym), bäst före-dag
eller sista förbrukningsdag. Förvaringsanvisning på varor där detta har betydelse
för hållbarheten och namn på förpackare/tillverkare eller säljare samt adress.
Livsmedel märkta med bäst före-dag är dock tillåtna att säljas efter utgånget
datum om det inte är något fel på varan.
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Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Fönster och andra öppningar i lokaler där livsmedel bereds, behandlas eller
bearbetas skall vara försedda med insektsnät. Vid inspektionen fanns bananflugor
på oförpackade bröd.
Vid inspektionen identifierades att några produkter inte uppfyller kraven i
märkningsreglerna. Det saknades märkning på svenska.

Bristerna ovan kommer att kontrolleras genom att verksamheten skickar in
förslag på åtgärder med lämpligt slutdatum när avvikelserna kommer att vara
åtgärdade. Åtgärdsförslag lämnas till Miljöförvaltningen senast den 19 oktober
2015.
Om handlingarna inte inkommer i tid kommer er verksamhet att debiteras för
extra offentlig kontroll för påminnelse/handläggning i ärendet.
Övrigt
Tänk på märkningen om ni delar frukt och grönsaker och säljer dem förpackade!
Information
Revision

Revision är en kontrollmetod som innebär en granskning på hur väl er verksamhet
lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Hela, eller delar av ert system för
egenkontroll och faroanalys/riskbedömning granskas och sätts i relation till hur ni
bedriver verksamheten. Revision är en mer omfattande kontrollmetod än inspektion
och därför ska ni som verksamhetsutövare alltid informeras om dag och tid för
besöket.
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.

