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Anläggning
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Fastighetsbeteckning

Transås 2:5

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Tavernan Restaurang
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering,
skadedjur, rengöring, temperaturer, personlig hygien, HACCP (faroanalys).
Omdöme
Vid kontrolltillfället konstaterades att bl.a. rutiner för rengöring och
skadedjurskontroll var bristfälliga.

Följande brister noterades:
Skadedjur: Vid inspektionstillfället konstaterades musspillning på ett flertal ställen i
lokalen bl.a. under hyllor och i skåp/skafferi. Dörren till varumottagningen var inte
tät.
Rengöring: Vid inspektionen konstaterades att lokalerna är i behov av storstädning.
Exempelvis konstaterades bristande rengöring av hyllor, skåp, redskap, väggar, fläkt,
och ventilationskåpor. Även städredskapen var smutsiga.
Temperatur: Majonäsbaserad dressing förvarades i rumstemperatur och temperaturen
på dressingen uppmättes till 19°C.
Verksamheten saknade fungerande personaltoalett. Enligt personalen skulle detta
åtgärdas inom de närmaste dagarna.
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Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion så snart
som ni kontaktar oss och bristerna är åtgärdade.

Övrigt
Ett förbud om att släppa ut livsmedel på marknaden gällande rengöring och skadedjur
kommer att skickas separat.
Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av dricksglas och tallrikar
bör förbättras.
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

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.

