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Datum

Dnr

2017-09-11

2017-2087

Chamland AB
Skillingsgatan 7
507 50 BORÅS

Inspektionsdatum

2017-09-07

Anläggning

Chamland AB

Plats

Järnvägsgatan 13

Fastighetsbeteckning

Sandgärdet 14

Närvarande

Miljöförvaltningen
Chamland
Revision

Ärende

Syftet med revisionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering, avfall,
skadedjur, rengöring, temperaturer, märkning/presentation och spårbarhet.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av verksamhetens rutiner
gällande kontroll av att märkning av produkter är på svenska samt regler för import
av livsmedel bör utvecklas.
Följande brister noterades:
- Vissa produkter sakande svensk märkning.
- Certifikat/papper kunde inte visas på att sammanstatta produkter som innehåller
margarin, mjölk eller ägg och som importeras från Syrien och Libanon är
godkända för import.
- Bristande märkning förekom på livmedel som importerats från Syrien, Libanon.
- Termometer saknades i verksamheten för att kunna kontrollera temperaturer i
kylar och frys.
- Utrymme för städ med utslagsvask saknades i lokalen.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brister och gå igenom märkning i samband
med revisionen på er andra butik.
Beslut om saluförbud kommer att skrivas på sammansatta produkter som innehåller
mjölk, ägg och margarin från Syrien, Libanon till dess att en utredning är klar om
produkterna är godkända för import.
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Övrigt
Import av sammansatta livsmedel innehållande mjölk, ägg, margarin från Syrien,
Libanon är inte tillåtet och ska skickas in för bedömning till gränskontrollen.
Information finns på Livsmedelsverket hemsida.
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/export-import-ochhandel-inom-eu/sammansatta-livsmedel
Blanketter finns både på svenska och engelska. Klassning av produkt för bedömning
om gränskontroll eller inte. En blankett för varje produkt skall skickas in.
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 1 244 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.

