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Datum

Dnr

2018-07-12

2018-2153

Vänga Mjöl
Vänga Stommen
513 92 FRISTAD

Inspektionsdatum

2018-07-12

Anläggning

Vänga Mjöl

Plats

Vänga Kvarn

Fastighetsbeteckning

Nolhaga 2:1

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Vänga Kvarn
Inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, skadedjur, rengöring, märkning/presentation och spårbarhet.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick och det var god ordning
i den rena zonen där mjölet mals och tappas.
Mjölnaren skadedjurssäkrar i den mån det är möjligt tillsammans med skadedjursbolag.
Renovering/avgränsning har byggts för att separera ren zon från smutsig zon där
orensad spannmål och foder förvaras.
Inkommande spannmål är redan torrt vid leverens.
Vid inspektionen uppmärksammades inga avvikelser bland de kontrollerade områdena.
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Övrigt
Vid lagring av spannmål finns en risk för tillväxt av mykotoxiner (mögelgifter) till
exempel Aflatoxiner och Ochratoxin A.
Genom att sortera, rengöra och hålla en låg vattenaktivitet och temperatur vid lagring
kan tillväxten av mykotoxiner hindras.
Vid mottagningskontroll av spannmål går det att göra ett stickprov på
temperatur (°C) och vattenaktivitet (aw)/vattenhalt (%) för att motverka mykotoxiner.
Generellt bör aw ligga under 0.70 vilket motsvarar ca 14 % vattenhalt i spannmål.
Temperaturen under lagring bör vara under 20°C.
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.

