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Råslättsvägen 54
516 95 MÅLSRYD

Inspektionsdatum

2016-10-26

Anläggning

Divya Spa & Wellness AB

Plats

Råslättsvägen 54

Fastighetsbeteckning

Råslätt 2:1

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Divya Spa & Wellness
Inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
Livsmedelslagstiftningen och dricksvattenföreskriftrena.
Omdöme
Livsmedel

Vid besöket inom livsmedelsområdet kontrollerades lokaler, lagring, hantering,
rengöring och temperaturer. Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra
skick, det var rent och med god ordning. Vid kontrolltillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort. Det har inte skett några stora förändringar i verksamheten eller
med dess omfattning sedan föregående år.
Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av kniv och pajform var
bra. Inga större avvikelser konstaterades vid inspektionen.
Dricksvatten

Ett nytt vattenprov är inskickat för analys. Verksamheten har gjort en utredning
angående anmärkning på lukt. Trolig orsak är att det är mycket lukt i lokalen bland
annat på grund av doftljus, doftoljor m.m. Vattenprov har tagits nere vid vattenberedningen och då fanns det ingen anmärkning på lukt.
-

Någon åtgärd för att höja pH-värdet har inte gjorts. Verksamheten har anlitat
en konsult för att titta på problemet, åtgärdsförslag är inte klart.

Åtgärdsförslag för att höja pH-värdet skickas till Miljöförvaltningen senast den 16
december 2016. Inkommer inget åtgärdsförslag kommer Miljöförvaltningen att vidta
ytterligare åtgärder i form av föreläggande.
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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.

