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504 37 BORÅS

Besöksdatum

2017-01-11

Anläggning

Ugarvit Livs

Plats

Norrby Tvärgata 14

Fastighetsbeteckning

Lotsen 8

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Miljöförvaltningen
Selwaye, Ugarvit 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 främst områdena personlig hygien, HACCP (faroanalys), mikrobiologiska
kriterier och spårbarhet.
Omdöme
Vid besöket hade verksamheten utfört mikrobiologisk provtagning av totalantalet
aeroba mikroorganismer, Escherichia coli och salmonella på malen köttfärs som var
tillfredsställande. Flertalet avvikelser hade åtgärdats men faroanalysen ska kompletteras.

Följande brister noterades:
- Toalett i butiken användes till både kunder och personal. Det finns risk för att
smitta sprids.
-

Faroanalysen för malning av köttfärs var bristfällig. Det saknas uppgift om vilka
faror som finns när köttfärs mals och vilka de förebyggande åtgärderna är för att
faran ska undvikas t.ex. att kvarnen förvaras kylt när malning inte sker.

Brist angående faroanalys kommer att kontrolleras genom att verksamheten
skickar in faroanalysen till Miljöförvaltningen senast den 20 januari 2017.
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Om handlingarna inte inkommer i tid kommer er verksamhet att debiteras för extra
offentlig kontroll för påminnelse/handläggning i ärendet.
Övrig brist kontrolleras vid nästa ordinarie kontroll.
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 1 244 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.

