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Datum

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades temperaturer, HACCP samt
brister från föregående inspektion.
Omdöme
Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutiner bör utvecklas.
Brister som påtalats vid tidigare inspektion var i stort sätt åtgärdade men separering
av arbetskläder och privata kläder bör förbättras i omklädningsrummet.
Följande brister noterades:
Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Majs förvarades i öppnad konservburk. När en konservburk är öppnad så att syre
kommer in i burken kan tenn utlösas från burkens insida i sådana mängder att det
kan ge upphov till magbesvär. Denna brist noterades vid tidigare inspektion.
Termometer med instickgivare var ur funktion vid inspektionen. En ny
termometer kommer att köpas samma dag som inspektion enligt
verksamhetsutövaren.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.
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Övrigt
Vid föregående inspektion konstaterades att skärmaskinen var i behov av underhåll.
En ny skärmaskin har beställt av verksamheten som kommer att vara på plats senast
om en månad.
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

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.

