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Viskafors Bensin AB
Varbergsvägen 150
515 32 VISKAFORS

Inspektionsdatum

2019-03-28

Anläggning

OKQ8 Viskafors

Plats

Varbergsvägen 150

Fastighetsbeteckning

Rydboholm 1:303

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, OKQ8 Viskafors
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/presentation och spårbarhet.
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, glassfrysen
var i behov av avfrostning.
Följande brister noterades:
- Ofullständig märkning konstaterades på räkchipsen.
- Ofullständig och felaktig märkning konstaterades på egentillverkade livsmedel
som säljs i butiken.
- Skadedjur konstaterades i bakomvarande lokaler.
- Dörren var inte tät mellan den bakomvarande lokalen och butikens lager.
- Förebyggande rutiner för att kontrollera skadedjur i butiksdelen saknades.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brister i samband med uppföljning av
bristerna i restaurangdelen.
Övrigt
Egentillverkade förpackade livsmedel som säljs i butik men hållbarhetsdatum på fler
dagar eller försäljning under fler dagar skall ha fullständig märkning.
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Undantag för märkning av färdigförpackade livsmedel som säljs direkt till konsument
gäller om de tillverkas och packas i direkt anslutning till försäljningen och säljs samma
dag och att personalen kan svara på frågor om innehåll/ingredienser framför allt
allergener. Personal skall finnas lätt tillgänglig i närheten av produkterna.
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 1 325 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.

