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Vatunga Åsen
516 92 ÄSPERED

Besöksdatum

2013-11-08

Anläggning

CC-Havtornsupplevelser

Plats

Vatunga Åsen

Fastighetsbeteckning

Sundholmen 3:2

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, CC Havtornsupplevelser
Revision

Ärende

Besöket föranleddes av att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen och dricksvattenföreskrifterna.
Revision
En kontrollmetod som innebär ett stickprov på hur väl verksamheten lever upp till
livsmedelslagstiftningens krav. Revision är en mer omfattande kontrollmetod än
inspektion och därför ska verksamhetsutövaren alltid informeras om dag och tid för
besöket. Hela, eller delar av egenkontrollen granskas och sätts i relation till hur
verksamheten faktiskt bedrivs.
Allmänt omdöme
Lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med god ordning. Viss förändring
av flödet skulle göras bl.a. flytt av diskmaskin och bestämma vilken dörr som skulle
vara personalingång.
Följande brister noterades vid kontrollen:
Tillverkningen

-

Avgränsning saknades mellan tillverkning och ventilationsrum.
Märkningen på produkterna bör gås igenom bl.a. angavs bäst före-datum i fel
ordning, förvaringsanvisning i grader saknas för öppnad produkt och nettovikt.

Dricksvatten

-

Egenkontrollprogram är ej fastställt av Miljöförvaltningen.
Borrhålet saknade lock.
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Kopia på egenkontrollprogram och analysresultat för dricksvattenprover skickas in
snarast till Miljöförvaltningen. Övriga brister kontrolleras vid nästa ordinarie
kontrolltillfälle.
Övrigt
Vid genomgång av etiketter bör ni jämföra med Livsmedelsverkets föreskrifter om
märkning och presentation av livsmedel (LIVSFS 2004:27), då viss information ska
finnas i samma synfält m.m. Titta även på föreskrifterna om sylt, gelé och marmelad
(LIVSFS 2003:17).
Se över tillverkningen av soltorkade havtornsblad då ni bör minimera riskerna för
föroreningar vid denna process.
Träpallar i produktionen bör bytas ut till något mer lättrengörbart material.
För att rationalisera besöken framöver är det bra om ni fortlöpande skickar in
analysprotokoll på dricksvattenproverna till Miljöförvaltningen.
Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för Miljö- och konsumentnämndens
årsavgifter. Beroende på vad inspektionerna visar kan årsavgiften fördubblas, halveras
eller vara oförändrad.

