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Aziz Oriental Livs
Brämhultsvägen 4
504 56 BORÅS

Besöksdatum

2016-11-11

Anläggning

Aziz Oriental Livs

Plats

Brämhultsvägen 4

Fastighetsbeteckning

Lärkan 13

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Aziz Oriental Livs
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 om det skett en uppröjning och rengöring av bakomvarande lokaler.
Omdöme
Vid besöket bedömdes att verksamheten har röjt upp och gjort en storstädning i de
bakomvarande lokalerna. Det finns lite saker kvar från förra ägaren med sakerna är
bortplockade och ska hämtas snarast.
Kontroll av märkning av frysta produkter gjordes inte vid inspektionen. Övriga
brister var vid besökstillfället åtgärdade.
Verksamheten lämnade en muntlig ändring av verksamhet, gällande ompackning och
märkning av torra varor.
Övrigt
Miljöförvaltningen upphäver beslut om förbud gällande försäljning av förpackade
varor samt ompackning av torra varor i ett separat beslut.
Förbud gällande hantering av oförpackat kött kommer att vara kvar.

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

2016-11-11

2016-3122

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 eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut.
Avgiften är för närvarande 1 104 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.

