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Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Star Livs AB
Revision

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, avfall, skadedjur, rengöring, temperaturer, personlig hygien,
utbildning, HACCP (faroanalys), mikrobiologiska kriterier, 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 rutiner och
dokumentation saknades/bör utvecklas.
Följande brister noterades:
Rutiner, dokumentation

-

Faroanalys saknades
Information om bäst-före datum på ägg saknades
Information om innehåll på själv-tags bröd saknades

Brister i hygien

-

Förkläde förvarades olämpligt

Miljöförvaltningen kommer att följa upp faroanalys bristen genom att
verksamheten skickar in en faroanalys senast den 30 november 2018.
Vi kommer att kontrollera resterande brister vid nästa ordinarie kontroll.
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Övrigt
Det kan vara lämpligt att byta om till en skyddsrock när man arbetar med att stycka
och mala stora köttstycken.
Om ni vill ha hjälp med att göra er faroanalys så finns en branschriktlinje vid namn
”Säker mat i din butik” från Svensk dagligvaruhandel på livsmedelsverkets hemsida.
Länk: https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handelkontroll/branschriktlinjer/butik---saker-mat-i-din-butik.pdf
ATP
Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av skärbräda, köttkvarn
och köttsåg kan förbättras. Rengöring av kniv var bra.

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

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.

