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Datum

Dnr

2015-04-29

2015-1135

Trossvägen
506 70 FRUFÄLLAN

Inspektionsdatum

2015-04-27

Anläggning

Lilla Bageriet i Frufällan

Plats

Skogsrydsvägen 114

Fastighetsbeteckning

Längjum 8:4

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Lilla Bageriet i Frufällan
Revision

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid inspektionstillfället fungerade verksamhetens rutiner.
Enligt verksamheten ska väggyta bakom diskho och arbetsbänk bli av slätt och lätt
rengörbart material. Arbetsbänken kommer även fogas så att det sluter tätt mot vägg.
Följande brister noterades:
- Rutin saknas för rengöring av spolmunstycken och silar
i tappkranar.
-

Städutrustning bör förvaras upphängd så att den torka och hållas ren.

Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie
kontrolltillfälle.
Övrigt
Tänk på att kunden som handlar över disk ska på begäran kunna få alla obligatoriska
märkningsuppgifter som ingredienser och bäst före dag. Information om allergener
kan ske skriftligt eller muntligt. Väljer man att lämna informationen muntligt ska
kunden få kännedom om att man har rätt till detta genom skylt eller anslag.
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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.

