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Närvarande

, Miljöförvaltningen
, FAVO
Revision

Ärende

Syftet med revisionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, avfall, skadedjur, rengöring, temperaturer, personlig hygien,
utbildning, HACCP (faroanalys), märkning/presentation och spårbarhet.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid kontrolltillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort.
Följande brister noterades:
- Verksamheten kunde inte visa att sushiriset har ett pH under 4,5.
- Allergener var inte tydligt utmärkta på menyn eller att kunden har rätt att få
kännedom till detta på ett tydligt sätt i appen.
- Bristande rengöring konstaterades på hyllan ovanför salladskylarna.
- Diskrummet har hål i taket och bristande rengöring runt golvkanter och bakom
diskmaskin.
- Golvlist saknas mellan köksgolv och golvet där maten hämtas.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.
Övrigt
Då flera hyllor sitter högt upp på väggen nära taket och är svåra att komma åt, bör
dessa sättas in i en rengöringsrutin för kontinuerlig rengöring.
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Flödesschemat saknar temperaturer på tillagning/upphettning.
Förrådet en trappa ner bör renoveras om livsmedel ska förvaras där.
Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av kniv var bra medan
rengöring av skärbräda kan förbättras.
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

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.

