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Anläggning

Lilla Bro AB
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Lilla Brogatan 7

Fastighetsbeteckning

Minerva 1

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Lilla Bro
Inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering,
rengöring och märkning/presentation.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid kontrolltillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort.
Ingrediensförteckning finns på svenska och allergener är utmärkande på förpackade
livsmedel.
I den nya menyn som ska vara färdig i januari kommer det finnas en upplysning om
att gästen kan prata med personalen vid eventuella frågor angående allergener.
Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av skärmaskinen var bra.
Brister som påtalats vid tidigare kontroll var åtgärdade.
Övrigt
Verksamheten har ett litet sortiment med utvalda varor till försäljning i direkt närhet
till den manuella disken i restaurangen. Vår tolkning i dagsläget är att ni säljer
livsmedel som är färdigförpackade för direktförsäljning. Märkningsregler gällande
direktförsäljning är att alla obligatoriska uppgifter ska kunna lämnas på konsumentens
begäran. Allergener måste dock alltid lämnas.
Livsmedelsverket har gjort en broschyr om försäljning av små mängder av egna
primärprodukter, jag skickar med den sidan som gäller för ägg.
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https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/foretagstarta-avveckla/starta-foretag/forsaljning_sma-_mangder.pdf
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

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.

