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Inspektionsdatum
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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. Vid besöket kontrollerades hantering och HACCP
(faroanalys) för lösviktsförsäljning av mjölk.
Omdöme
Maskinen är nytillverkad och har anpassats efter verksamhetens önskemål.
Kylrummet där maskinen ska stå byggs om och skärmas av. Rutiner och faroanalys
ska utvecklas så att de passar verksamheten. Utbildning av personalen ska ske innan
uppstart och försäljningen börjar.
Följande brister noterades:
Rutiner, dokumentation

-

Rutinerna var inte anpassade för er aktuella hantering.

Lokalen

-

Kylrummet var inte färdigställt för aktuell hantering.

HACCP - plan

-

Faroanalysen var inte anpassad för er aktuella hantering.

Kopia på faroanalysen skickas till Miljöförvaltningen innan försäljningen börjar.
Övrigt kommer att kontrolleras inom ordinarie kontroll i början av 2016, när
försäljning har kommit igång och rutinerna satt sig.
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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

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.

