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Dnr
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2016-3312

Biltema Sweden AB/Borås 157
Elementgatan 4
504 64 BORÅS

Inspektionsdatum

2016-11-28

Anläggning

Biltema Sweden AB

Plats

Elementgatan 4

Fastighetsbeteckning

Vattnet 2

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Biltema
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, rengöring, temperaturer och personlig hygien.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick. En ombyggnad är
planerad under 2017. Vid kontrolltillfället konstaterades att det finns rutiner men de
följs inte. Temperaturer i kylskåp var bra.
Följande brister noterades:
Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Det var allmänt smutsigt i lokalen exempel, kylar, draglådor, under bänkar,
mikrovågsugn m.m. Återkommande brist
Vid inspektionen bar inte personalen specifika skyddskläder för cafédelen.
Plastgafflar var placerade på ett sätt att det finns risk för kontamination när man
använder vattenkranen.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion innan
åretsslut.
Övrigt
Tvål var placerad på ett sätt att den var svår att använda.
Mosbrickorna bör placerad upp o ner för att minska risken för kontamination.
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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. Oanmälda inspektioner ska utföras med
regelbundna intervall.
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.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare
kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett
sanktionsbeslut.

