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Norrbyhuset
Västra Nygatan 52
504 38 BORÅS

Inspektionsdatum

2019-02-28

Anläggning

Norrbyhuset

Plats

Västra Nygatan 52

Fastighetsbeteckning

Garvaren 15

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Norrbyhuset
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial,
lagring, hantering, avfall, skadedjur, rengöring, temperaturer, personlig hygien,
märkning/presentation och spårbarhet.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick och med god ordning.
Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av verksamhetens rutiner bör utvecklas.
Verksamheten har inte blivit av med skadedjursproblemen och de specialrutiner som
meddelats Miljöförvaltningen vid problem med skadedjur följdes inte.
Brister som påtalats vid tidigare kontroll var delvis åtgärdade.
Följande brister noterades:
- Rutinen att rengöring av köket skall göras varje morgon innan start fungerade
inte, vid inspektionen var exempel inte bänkarna tillräckligt rengjorda.
- Avfall som sorterades tömdes inte varje kväll.
- Personalen som är placerade i servering/köksdelen bar inte arbetskläder.
- Verksamheten kunde inte visa hur arbetet med skadedjursproblemet fortlöper.
- Rutin saknas så att all personal vet vilka ingredienser som finns i livsmedel som
beretts på plats, vid förfrågan om allergener.
- Drickakylen var i behov av avfrostning.
Dokumentation på hur man arbetar med skadedjursproblemet skickas till
Miljöförvaltningen snarast, dock senast den 20 mars 2019. Övriga brister kontrolleras
vid en uppföljande inspektion efter vecka 13.
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Övrigt
Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av skärbräda var bra.
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.

