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Anläggning

City Sparköp Knalleland

Plats

Skaraborgsvägen 25

Fastighetsbeteckning

Grävlingen 4

Närvarande

Miljöförvaltningen
, City Sparköp Knalleland
Revision

Ärende

Syftet med revisionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Revisionen gjordes med anledning av det nordiska
allergiprojektet ”Nordiskt kontroll- och analysprojekt om odeklarerade allergener”.
Avdelningarna som berördes var konditori-, kök- och köttavdelningen. Tre
livsmedelprover tog ut för att kontrollera förekomst av vissa allergener.
Inspektion i produktionen för att kontrollera att faroanalys och rutiner stämde
gjordes inte vid revisionstillfället.
Omdöme
Alla avdelningar har goda kunskaper om vilka allergener som finns på respektive
avdelning. De har tänkt över produktion och hantering för att minska risken för
kontamination av allergener. Specifik utbildning om allergener har inte genomförts
men det ingår i en del av grundutbildningen som alla går vart annat år. Företaget har
tagit specifika prov med anledning av märkning ”spår av” i bageridelen, resultatet
visade förekomst av allergener.
Följande brister noterades:
Konditori/bageri

-

Etiketterna på färdigpackat bröd/konditori har inte med ”spår av”.
Förvaringsanvisning på kolasnittar var + 8°C, exponerades i rumstemperatur.

Åtgärds-/tidsplan för ovanstående skickas till Miljöförvaltningen senast den 16
oktober 2015.
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Övrigt
Titta över steget beredning i faroanalysen på samtliga avdelningar. Enligt er faroanalys
är sannolikheten ingen att det kan gå fel i rengöringsmomenten.
Etiketten på wienerkorv i köttavdelningen stämde inte med receptur, detta ändrades
omgående.
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.

