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Box 80
503 06 BORÅS

Inspektionsdatum

2016-06-13

Anläggning

ICA City Sparköp Brämhult

Plats

Brämhults Torg

Fastighetsbeteckning

Källbäcksryd 1:321

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, ICA City Sparköp Brämhult
Oanmäld inspektion

Ärende

Anledningen till inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden
av livsmedelslagstiftningen i en samordnad kontroll från Livsmedelsverket där material i kontakt med livsmedel kontrolleras. Vid inspektionen kontrollerades plasthandskar och livsmedelspapper för chark samt brister från föregående inspektion.
Omdöme
Vid inspektionen konstaterades att verksamheten har grundläggande kunskap om
lagstiftningen för användning av utrustning och material i kontakt med livsmedel. Ett
informationshäfte lämnades om kontrollprojektet ”Material i kontakt med livsmedel”.
DoC dokument på plasthandskar kunde tas fram vid inspektionen medan DoC dokument för livsmedelspapper för chark kommer att mailas till miljöförvaltningen.
Vid inspektionen uppmärksammades inga avvikelser bland det kontrollerade området.
Uppföljning av brister från föregående inspektion
Brister som påtalats vid tidigare inspektion var åtgärdade. Analysrapport från provtagning av mjölk i lösvikt visade godtagbart men ej tillfredställande. Rengöringsrutinerna har förbättrats och ett nytt prov har skickats in, dock har inte resultatet kommit.
Verifiering genom provtagning bör ske minst 1 gång per månad i ett halvår för att
kontrollera att rengöring och hantering av mjölk för lösvikt sker tillfredställande.
Detta för att få en bra grund som säkerställer att era rutiner fungerar tillfredställande.
Kopia på analysresultatet för provtagning av mjölk samt Doc (Declaration of
Compliance) för livsmedelspapper till chark skickas till Miljöförvaltningen.
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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, 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.

