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Anläggning

Brämhults Gård

Plats

Eskilsryd 7

Fastighetsbeteckning

Eskilsryd 1:15

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Brämhults Gård
Inspektion

Ärende

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

Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial, lagring, hantering,
rengöring, temperaturer, personlig hygien, och spårbarhet.
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning, internkontroll görs 4 gånger per år. Köket var så gott som klart och
diskrummet var flyttat. Lite småsaker var det kvar att göra som karmar och lister.
Verksamhetens livsmedelshantering består framför allt av smörgåstillverkning och att
ta fram fika. All lagad mat beställs genom ett cateringföretag.
Brister som påtalats vid tidigare kontroll var åtgärdade.
Vid inspektionen uppmärksammades inga större avvikelser bland de kontrollerade
områdena
Dricksvatten

Ett nytt borrhål har gjorts samt en vattenanalys på den nya brunnen. Då vattenprovet
togs kort efter borrningen är det svårt att avgöra hur representativt det är för
brunnens vattenkvalitet. Ett nytt prov (glöm ej att även ta med radon) bör tas för att
få en mer verklig bild av vattenkvalitén. Utifrån det analysresultatet bör åtgärder göras
föra att komma tillrätta med eventuella anmärkningar.
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Följande brister noterades:
Rutiner, dokumentation

-

Verksamheten har inget fastställt egenkontrollprogram för vatten
Vattenprovtagning sker inte enligt dricksvattenföreskrifterna

Verksamheten skickar in ett förslag på egenkontrollprogram för dricksvatten samt
analyssvar på vattenprovtagning till Miljöförvaltningen senast den 30 december 2016.
Inkommer inget förslag på egenkontrollprogram och analysresultat kommer
Miljöförvaltningen vidta ytterligare åtgärder i form av föreläggande.
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 eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut.
Avgiften är för närvarande 1 104 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.

