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Luna 8
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Uppföljande kontroll
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Datum

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket
var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket kontrollerades främst områdena vattenkvalitet på is och brister från föregående kontroll.
Omdöme
Vid besöket bedömdes att rutiner för rengöring av verksamhetens ismaskiner har
förbättrats.
De flesta brister ifrån föregående kontroll var åtgärdade.
Enligt verksamhetsutövare har ett nytt isprov skickats in för analys till ett ackrediterat
laboratorium tisdagen den 31 oktober 2017. Analysresultatet behöver skickas in till
Miljöförvaltningen när det är klart.

Följande brist noterades:
Rutiner, dokumentation
- Nytt isprov för ismaskin ute i baren saknades.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brist genom att ni skickar in analyssvaret på
provtagningen till Miljöförvaltningen senast den 24 november 2017.
Övrigt
Beslut om föreläggande blir aktuellt om ni inte kommer in med provtagning som är
utan anmärkning.
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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.
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.
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll skickas separat.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.

