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Christer Bergsten, CC Havtornsupplevelser
516 92 ÄSPERED

Inspektionsdatum

30 september 2015

Anläggning

CC Havtornsupplevelser

Plats

Vatunga Åsen

Fastighetsbeteckning

Sundholmen 3:2

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Verksamheten
Inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen och dricksvattenförordningen.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid inspektionstillfället fungerade verksamhetens rutiner.
I dagsläget används inte dricksvatten i produktionen. Verksamheten vill fortfarande
ha kvar registreringen på dricksvattenanläggningen då de planerar öppna cafédelen
inför 2016
Brister som påtalats vid tidigare inspektion var åtgärdade.
Följande brister noterades:
Tillverkningen

-

Faktisk vikt och volym saknas på vissa etiketter, ca vikt är ej ok.

Dricksvattenanläggningen

-

Förslag till egenkontrollprogram är inte inlämnat till Miljöförvaltningen för
fastställande. Det ska enligt överenskommelse lämnas in innan vecka 42.

Bristen ovan kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie kontrolltillfälle.
Övrigt
Vår tolkning är att hängetikett med snöre är ok, bara den inte trillar av.
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Förslag på utformning av egenkontrollprogram för dricksvattenkontroll lämnades på
plats.
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.

