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Anläggning

Brämhults Gård

Plats

Eskilsryd 7

Fastighetsbeteckning

Eskilsryd 1:15

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Brämhults Gård
Inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen och dricksvattenföreskrifterna.
Allmänt
Brämhults gård har ändrat inriktning, istället för hotellrum kommer det vara mer
friskvårdsaktiviteter. Det kommer fortfarande till största delen vara förbokade
grupper. En gårdsbutik kommer att inrättas samt eventuellt café med våfflor till
allmänheten vid enstaka tillfällen.
Livsmedel

Köksdelen och Gårdsbutiken var under uppbyggnad och inte färdigställd.
Matservering sker via catering. Diskrummet är provisoriskt då man inte bestämt var
det permanenta diskrummet ska placeras. En genomgång av rutiner och faroanalys
gjordes på plats.
-

Temperaturtagning på mottagning av varm/kall mat skedde inte kontinuerligt.
Kontakten på värmeboxarna sattes inte alltid in i eluttaget vid ankomst.

Dricksvatten

Ett nytt borrhål för vatten skulle göras vecka 46 och kopplas in under vecka 47. Nytt
vattenprov kommer att tas så fort vattnet stabiliserats sig.
-

Det finns inget fastställt egenkontrollprogram.

Brämhults gård skickar in egenkontrollprogram enligt dricksvattenförordningen för
fastställande till Miljöförvaltningen snarast, dock senast den 23 december 2015.
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Övrigt
Efter samtal med Jörgen har man börjar mäta temperaturen på ankommande mat och
den ligger mellan +65°- +72°C.
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.

