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Dnr
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2017-2272

Norrby Livs HB
Norrby Långgata 15
504 38 BORÅS

Inspektionsdatum

2017-08-16

Anläggning

Norrby Livs

Plats

Norrby Långgata 15

Fastighetsbeteckning

Spinnaren 14

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Norrby Livs
Oanmäld inspektion

Ärende

Anledningen till inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden
av livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades redlighet och spårbarhet av
kött i ett samordnat projekt med Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland. Projektet är också pilotprojekt för att inkludera jämställdhetsarbete i
arbetesformen.
Omdöme
Vid kontrolltillfället fungerade verksamhetens rutiner angående spårbarhet av malet
kött för direktförsäljning.
Följande brister noterades:
- Köttkvarnen förvarades i rumstemperatur mellan användning. Vid inspektionen
visade köttkvarnen med malet kött i + 22°C.
- Skyltar om köttets ursprung sakandes i den manuella köttdisken. Återkommande
avvikelse.
Ett föreläggande kommer att fattas i ett separat beslut om att visa köttets ursprung i
den manuella köttdisken. Övrig brist kommer att kontrolleras i samband med kontroll
av föreläggandet.
Övrigt
Enligt ägaren har en ny kvarn med inbyggd kyla köpts in men inte kommit ännu.
Vid nästa provtagning i år av malet kött ska det göras enligt de mikrobiologiska kriterierna (EG) 2073/2005. (5 prover skickas in för analys)
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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 1 244 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.

