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Vänga Mjöl
Vänga Stommen
513 92 FRISTAD

Inspektionsdatum

2014-10-01

Anläggning

Vänga Mjöl

Plats

Vänga Kvarn

Fastighetsbeteckning

Nolhaga 2:1

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Vänga Mjöl
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen.
Omdöme
Vänga kvarn är en gammal byggnad som kräver mycket tid för att hålla ordning i alla
delar på en acceptabel nivå. Det var rent och med god ordning i utrymmet där mjölet
mals och tappas. Kontrakt finns med skadedjursbolag. Vänga mjöl är kravcertifierade.
Renoveringsbehov finns, renovering kan dock ske så att man behåller den
ursprungliga känslan. Det är viktigt att ni avgränsar och skadedjursäkrar de olika
delarna för att minska spridning av mjöldamm och skadedjur.
Följande brister noterades:
Lokalen

-

Avgränsning saknades från det smutsiga utrymmet där förvaring av
spannmål/foderhanteringen är och den renare delen där mjölhanteringen sker.
Korrekt märkning saknas på de små förpackningarna, exempel grahamsmjöl,
rågkross m.m.
Det saknades en renoveringsplan för byggnaden.

Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie
kontrolltillfälle.
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Övrigt
Rengöring en trappa upp bör förbättras. Spindelnät konstaterads vid fönster, balkar
m.m.
För att minimera skadedjursförekomsten kan exempelvis galler sättas upp vid
inlastning, förvaring m,m. Se dock till att det utformas så det inte blir sittplats för
exempelvis fåglar.
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

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande
inspektion, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande
1 036 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.

