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Anläggning

Skandinavien Bud & Transport AB

Plats

Värmlandsgatan 25b

Fastighetsbeteckning

Hattmakaren 1

Närvarande

, Miljöförvaltningen
verksamheten
Revision

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler (fordon), hantering,
skadedjur, säkerhet, rengöring, personlig hygien, utbildning
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att det kontrollerade fordonet var i bra skick och rent med
god ordning. Verksamheten har 3 fordon i kontinuerlig drift. Den fjärde bilen
fungerar som reserv. Registreringsnr. NN.
Bilen lastas av uppdragsgivaren DVS i Jönköping, varorna körs ut under dagen i
området. Om varor inte kunnat lossas går de tillbaka till depå, inga livsmedel är kvar i
fordonen efter avlutad körning.
Transporterna av livsmedel utgörs endast av livsmedel som inte kräver kyl/frys.
Livsmedel utgör en liten del av transporterna, därför förekommer samlastning.
Vid revisionen uppmärksammades inga avvikelser bland de kontrollerade områdena.
Följande brist noterades:
Rutiner och dokumentation

-

Vissa verksamhetsanpassade rutiner saknas.

Det bör finnas rutiner:
- För hur/att chaufförerna har kännedom om lasten.
- Separering av livsmedel och övrigt gods vid lastning.
- Vid spill av farligt gods i lastutrymmet, rengöring och kontroll av att det är
utfört.
- Om farligt gods transporterats alldeles innan transport med livsmedel?
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Vilken typ av gods går inte under ”farligt gods”, kan detta gods obemärkt förorena
livsmedlen om det till exempel går sönder.
Om något som kan misstänkas förorenat livsmedel upptäcks efter avslutad lossning.
Får mottagaren information om detta.
Miljöförvaltningen kontrollerar bristen genom att verksamheten skickar in dokument
på de upprättade rutinerna via vanlig post eller E-post. Uppgifter finner ni längst ned
på första sidan. Handlingarna bör ha kommit till Miljöförvaltningen
senast den 1 oktober 2018.
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.
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.

