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KONTROLLRAPPORT
Dnr

2018-03-01

2018-524

Besöksdatum

2018-02-28

Anläggning

Pizzeria Tellus

Plats

Österlånggatan 33

Fastighetsbeteckning

Juno 10

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Pizzeria Tellus
Uppföljande kontroll

Ärende

1(2)

Datum

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket
var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket kontrollerades främst områdena rengöring förvaring och hantering.
Omdöme
Vid besöket bedömdes att rengöringen hade påbörjats och det var rent i kylar, frys,
hyllor m.m.
Följande brister noterades:
Brister i rengöring, hantering och hygien

-

Nedkylningen fungerade inte tillfredaställande
Återupphettning fungerade inte tillfredställande.
Bristande rengöring konstaterades under bänkar, väggar, vissa avställningsytor och
arbetsbänkar, värmeri m.m.
Lampa var trasig på personaltoalett och omklädningsrum.
Städutrustning var smutsig.
Livsmedel förvarades i öppna konservburkar.
Varuskydd saknades på livsmedel i frysrum.
Varor med utgående datum förvarades i kylen.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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2018-524

Kommunikation
Beslut om förbud vid vite angående nedkylning och återupphettning kommer att skrivas, samt ett föreläggande vid vite om rengöring. Besluten kommer att skickas separat. Har ni några synpunkter angående besluten eller undrar något kontakta mig eller
Miljöförvaltningen snarast.
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.
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.
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll skickas separat.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.

