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Råslättsvägen 54
516 95 MÅLSRYD

Inspektionsdatum

2015-11-12

Anläggning

Divya Spa & Wellness AB

Plats

Råslättsvägen 54

Fastighetsbeteckning

Råslätt 2:1

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Divya Spa & Wellness
Inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen och dricksvattenföreskrifterna.
Omdöme
Livsmedel

Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i bra skick, det var rent och med god
ordning. Vid inspektionstillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort. Det är
fortfarande en liten livsmedelshantering med servering av fruktsallad, kaka och
tunnbrödsrulle. Vid enstaka tillfällen sker tillagning av kyckling och soppa.
Dricksvatten

Verksamheten har under sommaren varit stängd under en längre tid och inget vatten
har använts. Vid uppstart när man sätter på vattnet är det viktigt att alla ledningar blir
ordentligt genomspolade.
En provtagning (normal kontroll) ska enligt verksamheten göras innan åtskiftet enligt
fastställt egenkontrollprogram.
-

Ett flertal analysresultat visar anmärkning på lågt pH-värde. Någon åtgärd för
att komma tillrätta med anmärkningen har inte planerats.

Åtgärdsplan för att komma tillrätta med det låga pH-värdet skickas till
Miljöförvaltningen senast den 30 december 2015.
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Övrigt
Bekämpningsmedel kan begränsas till de som kan antas förekomma i vattentäkten.
Vid provtagningen 2013 kunde de bekämpningsmedel som ingick inte detekteras.
Dessa bekämpningsmedel skulle därför kunna tas bort från den utvidgade analysen.
Skulle andra bekämpningsmedel förekomma i närområdet bör dessa analyseras
istället.
Kontakta Miljöförvaltningen om ni vill ändra provtagningsparametrar i ert fastställda
egenkontrollprogram
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.

