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Dnr

2014-03-03

2014-938

Yx Tobak
Allégatan 12
503 32 BORÅS

Inspektionsdatum

2014-02-26

Anläggning

Yx Tobak

Plats

Allégatan 12

Fastighetsbeteckning

Bellona 5

Närvarande

, Miljöförvaltningen

Ärende

Oanmäld inspektion

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.
Utöver ordinarie inspektion kontrollerades även om det förekom varor i sortimentet
riktade till barn innehållande vissa azofärgämnen.
Varorna är förbjudna att saluföras eller skänkas bort enligt artikel 24 punkt 1 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december
2008 om livsmedelstillsatser där följande varningstext saknas. ”Kan ha negativ effekt
på barns beteende och koncentration”
Färgämnena är;
Tartrazin (E102)
Azorubin (E 122

Kinolingult (E 104)
Nycockin (E 124)

Para-orange (E-110)
Allurarött (E 129)

Vid kontrollen påträffades drycker innehållande en eller flera av ovanstående azofärgämnen, som saknade varningstext.
Varumärke
Best
Best

Varuslag
Orange, dryck, 25 cl.
Lemon, dryck, 25 cl.

E-nummer/namn
E 110
E110
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Orange Dark Dog, dryck, 35,5 cl. innehöll azo-färgämne E 129. Produkten hade
följande varningstext; -kan ofördelaktigt påverka aktivitet uppmärksamhet hos
barn-.
Varningstexten har felaktig ordalydelse och därmed får varan inte erbjudas till
försäljning eller skänkas bort.
Yx Tobak plockade undan alla produkter från försäljningshyllorna vid inspektionen.
Verksamheten bör fortsättningsvis hålla god kontroll över märkningen så att
föreskrifterna följs. Verksamhetsutövaren har det yttersta ansvaret gentemot kund.
Vid inspektionen uppmärksammades inga andra avvikelser bland de kontrollerade
områdena.
Övrigt
Ventilation saknar galler/skyddsnät.
Noteringar från tidigare inspektion är åtgärdade.
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

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.

