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Anläggning

Restaurang Peking
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Allégatan 32

Fastighetsbeteckning

Juno 9

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Restaurang Peking
Uppföljande kontroll

Ärende

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket
var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket
kontrollerades främst områdena rengöring, lokal, hantering, temperatur och personlig
hygien.
Omdöme
Flertalet av de brister som noterades vid inspektion 2015-11-05 hade åtgärdats men
det finns brister kvar som inte åtgärdats som står här nedan.

Följande brister noterades:
Lokalen

-

Golv i beredningskök har spruckit och är i behov av underhåll. Verksamheten
kommer att åtgärda bristen under januari 2015 enligt Siu-Kwok Shek.

Bristen ovan kommer att kontrolleras genom att verksamheten skickar in
några bilder av golvet efter renoveringen till Miljöförvaltningen senast den 15
februari 2016.
Om handlingarna inte inkommer i tid kommer er verksamhet att debiteras för extra
offentlig kontroll för påminnelse/handläggning i ärendet.
-

Instickstermometer var urfunktion vid inspektionen. Denna brist kontrolleras
vid nästa kontroll.
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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.
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.
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll skickas separat.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.

