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Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
Livsmedelslagstiftningen och dricksvattenföreskrifterna.
Omdöme
Livsmedel

Vid kontrollen fanns ingen som var ansvarig för livsmedel på plats. Det gjorde att
inspektionen riktade in sig på lokaler, lagring, avfall, skadedjur, rengöring och
temperaturer.
En lastkaj har byggts sedan föregående inspektion, tak och väggar kommer att byggas.
I dagsläget fanns ett kylrum ute, detta kommer att installeras intill byggnaden och
lastkajen. Huset bredvid används som omklädningsrum och personaltoalett.
Sortering av sopkärl kommer på plats vecka 44. Avtal finns med skadedjursbolag.
Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick och med god ordning.
Rutin för städning bör tydliggöras så att det är nystädat innan användning, då köket
inte används varje dag. Utrustning bör förvaras uppochner för att minska risken för
kontamination med nedfallande smuts. Rengöringstest utförd med ATP-mätare
visade att rengöring av kniv var bra medan rengöring av skärbräda kan förbättras.
Noteringar
- Tydlig hygienrutin bör finnas vid förflyttning mellan kök och
omklädningsrum
- Vid inspektionen kunde städningen varit bättre.
Vid nästa inspektion är det bra om det finns någon köksansvarig på plats.
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Dricksvatten

Provtagningsplan var framtagen, men provtagningarna bör förskjutas en månad varje
år för att få en helhetsbild över vattenkvaliten under året.
Det är viktigt att provtagning görs enligt fastställt egenkontrollprogram. En
normalkontroll innefattar både mikrobiologiska och kemiska parametrar.
Notering
- Vattenkran saknas för provtagning av råvatten.
Vid den utvidgade provtagningen 2015 var det anmärkning på:
- Lågt pH-värde
- Hög manganhalt
- Hög radonhalt
Någon åtgärd för att komma tillrätta med dessa parametrar har inte gjorts. Då radon
inte ingår i normalkontroll bör det läggas till vid nästa provtagning.
Vi kommer att kontrollera ovanstående vid nästa ordinarie kontroll. Ni kan med
fördel skicka kopia på analysresultat för provtagning av dricksvatten löpande till
Miljöförvaltningen.
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

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.

