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Inspektionsdatum

2016-09-14

Anläggning

City Sparköp Knalleland

Plats

Skaraborgsvägen 25

Fastighetsbeteckning

Grävlingen 4

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, City Sparköp Knalleland
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering, rengöring, temperaturer och personlig hygien.
Omdöme
I bageriet pågick ombyggnad av jäsningsdelen, vilket gjorde att det var trångt och
rörigt i lokalen. Konditoridenen var i relativt bra skick, det var rent och med god ordning. Donuts låg ute i butiken utan varuskydd dessa skulle flyttas till en plats med
varuskydd.
Följande brister noterades i bageri och packdelen:
Rutiner, dokumentation

-

Kontroll av att verksamhetens rutiner följs var bristfällig, moment som skulle rengöras varje vecka var inte ifyllt på minst två veckor. Personalen sa att vissa av
momenten som skulle rengöras varje vecka rengjordes 1 gång i månaden.

Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Bristande rengöring konstaterades på vagnar, förvaringslådor, under skåp, hyllor
m.m.
Inne i frysrummet saknade bageristick skydd mot kondensdroppar i taket.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.
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Övrigt
Produktionen i bageriet har ökat under en längre tid och verksamheten börjar växa ur
sina lokaler.
Miljöförvaltningen följde även upp hanteringen av försäljning av gårdsmjölk. Bonden
har ändrat sina rutiner och höjt temperaturen på pastöriseringen. Butiken har sänkt
temperaturen i kylrummet där mjölken förvaras. Ny provtagning har gjorts och visat
på tillredställande resultat. Enligt verksamhetsutövaren ska provtagning på mjölken
fortsätta en gång i månaden för att säkerställa att rutinerna fungerar.
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, 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.

