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Datum

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering, avfall,
skadedjur, rengöring, temperaturer, och märkning/presentation.
Omdöme
Vid inspektionstillfället konstaterades att rutiner gällande temperaturer bör utvecklas.
Brister gällande frysförvaring som påtalats vid tidigare inspektion kvarstod.
Följande brister noterades:
- Temperaturer – frysförvaring: I tre frysboxar i butiken konstaterades ett stort
antal varor bl.a. kött och fisk som höll temperaturer mellan 0ºC och -7ºC istället
för -18 ºC som angavs på förvaringsanvisningen. Frysboxarnavar i behov av
avfrostning. Verksamhetsutövaren valde att plocka bort varorna från butiken.
Även vid en frysbox på lagret konstaterades ett stort antal varor som höll för hög
temperatur.
- I frysboxarna i butiken konstaterades ett stort antal varor bl.a. kött och fisk med
utgånget bäst före-datum. Verksamhetsutövaren kunde inte visa att de har något
system för att kontrollera hållbarhetstider.
- En frysbox på lagret var i behov av rengöring.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion vecka
39.
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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.

