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Datum

Dnr

2017-10-30

2017-2895

Alis Livs
Billdalsgatan 5
504 35 BORÅS

Inspektionsdatum

2017-10-30

Anläggning

Alis Livs

Plats

Billdalsgatan 5

Fastighetsbeteckning

Lotsen 9

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Alis Livs
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering, avfall,
skadedjur, rengöring, temperaturer, märkning och spårbarhet.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att verksamhetens lagerlokaler var i behov av uppröjning.
Vid kontrolltillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort.
Följande brister noterades:
- Bristande rengöring konstaterades i hela lagerlokalen, förvaring i lagerlokalen
skedde på ett sådant sätt som gör det omöjligt att se om skadedjur finns i lokalen.
- Garagedörrarna till livsmedelslager var inte täta, risk finns att skadedjur tar sig in i
lokalen.
- Lamm/fårhuvud sakande märkning.
- Piroger/burek samt wienerbröd saknade information om innehåll.
- Tonfiskburkar saknade svensk märkning.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion efter
vecka 46. Kopia på följesedel från Chamland (kakor) samt följesedel på
lamm/fårhuvud skickas till Miljöförvaltningen snarast dock senast den 17 november
2017.
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Övrigt
Utanför garaget där livsmedel förvaras är det stor oreda och plats för sopor/avfall.
Det är viktigt att hålla iordning utanför garaget för att minska risken för skadedjur.
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 1 244 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.

