Sida

KONTROLLRAPPORT

1(2)

Datum

Dnr

2014-07-22

2014-2565

Bishop Arms Knalletorget
Stora Brogatan 3
503 30 Borås

Inspektionsdatum

2014-07-22

Anläggning

The Bishops Arms, Knalletorget

Plats

Knalletorget

Fastighetsbeteckning

Innerstaden 1:1

Närvarande

Miljöförvaltningen
Verksamhetsansvariga
Revision

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid inspektionstillfället fungerade verksamhetens rutiner. Den 16 juni
inkom ett analyssvar på is utan anmärkning.
Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Kyldraglådor hade trasiga lister. Till dess att listerna är utbytta bör ni finna en
godtagbar tillfällig lösning.
För att minimera skadedjurstillträde till livsmedelslokalen bör det finnas
insektsfångare.

Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie
kontrolltillfälle.
Övrigt
Vid revisionen genomfördes rengöringsprov med ATP - mätare på ett dricksglas med
godtagbart resultat. En plastmuddlare var sliten och verksamheten valde att byta ut
den.
Ytskiktet i taket ovanför beredningsytor börjar lossna och detta bör finnas med i er
kommande underhållsplanering.
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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

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.

