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Datum

Dnr

2015-11-04

2015-2488

Wahlberg Development AB
Börshult 5
504 91 SANDHULT

Inspektionsdatum

2015-10-07

Anläggning

Börshults Gård

Plats

Börshult 5

Fastighetsbeteckning

Börshult 1:10

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Börshults Gård
Inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen och dricksvattenföreskrifterna.
Omdöme
Restaurangen

Vid besöket kontrollerades; lokaler, lagring, hantering, rengöring, temperaturer,
personlig hygien och HACCP (nedkylning). Lokalerna var i relativt bra skick, det var
rent och med god ordning. Vid inspektionstillfället fungerade verksamhetens rutiner i
stort. Några större brister konstaterades inte under inspektionen.
Rengöringstest gjordes med hjälp av ATP-mätare på kniv och skärbräda med
tillfredställande resultat.
Dricksvatten

Senaste analysrapporten från provtagning i februari visade på anmärkning på grund av
mikrosvampar. Efter det har klorering av partikelsfiltret gjorts. Vid nästkommande
provtagning kommer även analys av mikrosvampar att finnas med.
Kopia på analysresultatet för dricksvattenprover skickas till Miljöförvaltningen.
Information
Bekämpningsmedel kan begränsas till de som kan antas förekomma i vattentäkten.
Vid provtagningen 2015 kunde de bekämpningsmedel som ingick i analysen inte
detekteras. Dessa bekämpningsmedel kan därför tas bort från den utvidgade analysen.
Skulle andra bekämpningsmedel förekomma i närområdet bör dessa analyseras
istället.
Kontakta Miljöförvaltningen om ni vill ändra provtagningsparametrar i ert fastställda
egenkontrollprogram.
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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

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.

