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Närvarande

, Miljöförvaltningen
, personal City Fristad
Revision

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid revisionen gick vi igenom hanteringen av gårdsmjölk för självtag. Faroanalysen
ska anpassa mer efter enbart lösviktsförsäljning av mjölk. Mikrobiell provtagning
kommer att ske varje kvartal. Rutiner finns för transport, hantering och rengöring av
utrustning för gårdsmjölken.
Följande brister noterades:
Utrustning

-

Skyddsremsorna till mjölkmaskinen satt inte omlott.

HACCP - plan

-

Flödeschemat saknade momentet transport av mjölk
Faroanalysen var inte anpassad för lösviktsförsäljning av mjölk bland annat
momenten varumottag, avemballering, märkning m.m.

Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie
kontrolltillfälle.
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Övrigt
Rengöringstest gjordes med hjälp av ATP-mätare och visade på tillfredställande
rengöring av mjölkflaska.
Campylobakter kan vara bra att ha med som en parameter i provtagningsanalysen.
Det är viktigt att hållbarhetsanalyser görs på bäst före-datum. De analysresultat vi tog
del av vid besöket påbörjades analysen två dagar före bäst före-datum.
Riskvärdering för försäljning av lösviktsbröd i öppna montrar bör finnas lättillgängligt
och kunna tas fram vid förfrågan.
Information
Revision

Revision är en kontrollmetod som innebär en granskning på hur väl er verksamhet
lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Hela, eller delar av ert system för
egenkontroll och faroanalys/riskbedömning granskas och sätts i relation till hur ni
bedriver verksamheten. Revision är en mer omfattande kontrollmetod än inspektion
och därför ska ni som verksamhetsutövare alltid informeras om dag och tid för
besöket.
Avgift

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.

