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Datum

Dnr

2018-06-14

2018-1923

Alis Livs
Billdalsgatan 5
504 35 BORÅS

Inspektionsdatum

2018-06-13

Anläggning

Alis Livs

Plats

Billdalsgatan 5

Fastighetsbeteckning

Lotsen 9

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Alis Livs
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, rengöring,
temperaturer och märkning/presentation.
Omdöme
Vid kontrollen konstaterades att ett separat frysrum har byggt och man håller även på
att bygga ett kylrum.
Följande brister noterades:
- Lamm/fårhuvud sakande märkning.
- Förpackad ost men förvaringsanvisning +4-8°C förvarades i en grönsakaskyl som
hade en temperatur på +12-15°C.
- Temperaturen i mejerikylen visade för hög temperatur, uppmätt temperatur var
+14°C. Kylaggregatet var täckt med is, kyltekniker har varit på plats.
- Frysboxar visade för hög temperatur, uppmätt tempratur -2--4°C och varor hade
börjat tina. Vissa frysboxar var i behov av avfrostning.
- Vitkål förvarades direkt på marken.
- Verksamheten kunde inte visa innehållet på wienerbröd för självtag.
- Förpackat bröd såldes utan märkning.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion under
vecka 26.
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Övrigt
Miljöförvaltningen kommer att besluta om förbud vid vite att släppa ut omärkta
får/lammhuvuden på marknaden.
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 eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut.
Avgiften är för närvarande 1 279 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.

