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Restaurang Ohvalen
Hällered
504 91 SANDHULT

Inspektionsdatum

4 februari 2019

Anläggning

Restaurang Ohvalen

Plats

Hällered 5

Fastighetsbeteckning

Hällered 1:46

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Restaurang Ohvalen
Oanmäld inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering,
rengöring, temperaturer, personlig hygien, HACCP (faroanalys) 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.
Vid kontrolltillfället saknades viss dokumentation och Restaurang Ohvalen skickar in
dessa till Miljöförvaltningen så snart som möjligt.
Verksamheten byter inom kort till annat egenkontrollsystem. Kalibrering av
termometer var genomförd.
Brister som påtalats vid tidigare kontroll var till viss del åtgärdade.
Följande brist noterades:
Lokalen

-

Hål i taket vid kontoret, kvarstående brist, samt ytterligare hål vid ledningar under
taket.
Takplattor vid kassan och kring ventilation. Dessa noterades som rengöringsbrist
vid föregående inspektion 30 augusti 2018. Försök har gjorts med misslyckat
rengöringsresultat. Takplattorna visar att ytan inte är tillräckligt slät och i dåligt
skick. Därmed försvåras rengöringen och plattorna bör således bytas ut.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brist vid nästa ordinarie kontroll.
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Övrigt
Sortera bort utensilier som är slitna.
Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av salladskantin och
dricksglas 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

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.

