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Anläggning

City Sparköp Knalleland

Plats

Skaraborgsvägen 25

Fastighetsbeteckning

Grävlingen 4

Närvarande

Christina Källberg, Miljöförvaltningen
bageri, konditori
Oanmäld inspektion

Ärende

Besöket föranleddes av att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid inspektionen gicks bageri- och konditoridelen igenom.
Inspektion
Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Inspektionen är en kontrollmetod som innebär ett
stickprov på hur väl verksamheten lever upp till livsmedelslagstiftningens krav.
Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.
Allmänt omdöme
Vid besöket bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med god
ordning. Nya socklar var på gång i konditoridelen. Placering av allergena produkter
fungerar bra. Det bildas isbeläggning i frysen men den tas bort kontinuerligt.
Följande brister noterades vid kontrollen:
Lokalen

-

Underhåll: Personalen har påtalat för cheferna att det är trasigt golv vid ugnarna i
bageridelen, vid inspektionen fanns det inte med på åtgärdslista.

Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Rengöring: Städbolaget rengör vid och bakom ugnen i bageridelen. Vid
inspektionen konstaterades att det inte var rengjort på länge.

Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie
kontrolltillfälle.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Sida

2(2)
Datum

Dnr

2013-10-07

2013-2794

Övrigt
Märkning: Bageridelen gör stickprovskontroll på märkning varannan vecka men det
finns inte dokumenterat vilka produkter som granskas. Det är viktigt med
dokumentation för att ha kontroll så att alla produkter gås igenom.
För att minska risken för kontaminering av allergener i bageridelen bör ni titta över
hanteringen/rengöring av plåtar då den i dagsläget kan bli bättre. Lika så kan
konditoridelen gå igenom produktionsordningen på småkakor för att minska risken
för kontamination av allergener.
Rengöringstest gjordes med ATP-mätare och visade på tillfredställande rengöring av
redskap.

Avgift

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande
inspektion, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Dessutom tas de faktiska
kostnaderna ut för eventuell provtagning. Avgiften är för närvarande 1 020 kronor
per nedlagd handläggningstimme.
Inspektionerna på verksamheten blir underlag för Miljö- och konsumentnämndens
årsavgifter. Beroende på vad inspektionerna visar kan årsavgiften fördubblas, halveras
eller vara oförändrad.
Ring mig om ni har frågor, 033 35 30 27

Christina Källberg
Livsmedelsinspektör

Publicering på webben

Miljöförvaltningen publicerar alla kontrollrapporter på kommunens webbplats.
boras.se/livsmedel

