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504 37 BORÅS

Inspektionsdatum

2017-10-23

Anläggning

Chamland AB

Plats

Östgötagatan 23

Fastighetsbeteckning

Skräddaren 9

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Chamland
Revision

Ärende

Syftet med revisionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering,
skadedjur, rengöring, märkning/presentation och spårbarhet.
Omdöme
Verksamheten importerar en del varor från bland annat Syrien och Indien, en del
införsel förekommer också. De utformar märkning och har produkter men
Chamlands logga på förpackningar. Det är viktigt att verksamheten vet vad som gäller
angående import, införsel av varor och märkning.
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning. Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av verksamhetens rutiner
och dokumentation bör utvecklas.
Följande brister noterades:
- Verksamheten saknade kunskap om vilka varor som behöver gränskontrolleras.
- Allergener var inte utmärkande på produktetiketten.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.
Övrigt
Vid kontrollen lämnades material om märkning och vad man skall tänka på vid
import/införsel. Miljöförvaltningen visade också livsmedelsverkets hemsida om
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import och gränskontrollens e-postadress. Vissa varor skall skickas in för bedömning
till gränskontrollen innan den får säljas i Sverige.
Det är viktigt att ni kan visa eventuella handelsdokument, hälsointyg, certifikat m.m.
för varje produkt vid framtida kontroller. Leverantörsinformation för spårbarhet bör
finnas för samtliga produkter som tas in i landet. Skall ni även sälja produkter vidare
till andra butiker behöver ni även ha spårbarhet ett steg fram, det vill säja
dokumentation på vart ni sålt produkterna.
Information
Revision

Revision är en kontrollmetod som innebär en granskning på hur väl er verksamhet
lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Hela eller delar av ert system för
egenkontroll och faroanalys/riskbedömning granskas och sätts i relation till hur ni
bedriver verksamheten. Revision är en mer omfattande kontrollmetod än inspektion
och därför ska ni som verksamhetsutövare alltid informeras om dag och tid för
besöket.
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.

