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507 40 BORÅS

Inspektionsdatum

1 oktober 2015

Anläggning

3 S Livs

Plats

Distansgatan 7

Fastighetsbeteckning

Alnen 3

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Miljöförvaltningen
, 3 S Livs
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, kylarna höll bra
temperaturer.
Följande brister noterades:
Spårbarhet: Verksamhetsutövaren kunde vid inspektionstillfället inte uppge vem som
leverarar ett stort antal polska produkter bl.a. korvar. Verksamhetsutövaren uppgav
att han skulle kolla upp detta och återkomma omgående.
Märkning: Ett flertal produkter saknade svensk märkning
Verksamhetsutövaren kunde inte uppge innehåll i bröd som såldes i självtag.
Azo-färgämnen: Produkten Occa Vaniljsås Pulver innehåller färgämnena: Tartrazine
och Para-orange men varningstexten ”Kan ha negativ effekt på barns beteende och
koncentration” saknas.
Ni ombeds senast den 15 oktober 2015 inkomma till Miljöförvaltningen med
uppgifter om från vem ni köper in de polska produkterna. Övriga brister ovan bör
åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie kontrolltillfälle.
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Övrigt
Livsmedel som innehåller följande färgämnen ska enligt EG-förordningen nr
1333/2008, märkas med färgens namn eller E-nummer och följande varningstext:
”Kan ha negativ effekt på barns beteende och koncentration”
Namn:
kinolingult
para-orange
azorubin
tartrazin
allurarött
nykockin

E-nummer
E 104
E 110
E 122
E 102
E 129
E 124

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
1 057 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.

