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Diarienummer: MOB-2017-854 

Livsmedelskontroll på Handlar´n I Kalv, 2017-11-08 
Miljö- och byggenheten har utfört en oanmäld Inspektion av verksamheten Handlar´n I 
Kalv. Närvarande från verksamheten var Wassim Refaia. Therese Silow miljöhandläggare 
Svenljunga kommun samt undertecknad för tillsynsmyndigheten. 

Vid det här besöket kontrollerades: 

Infrastruktur, lokaler och utrustning, råvaror och förpackningsmaterial, säker hantering, 
lagring och transport, hantering och förvaring av avfall, skadedjursbekämpning, 
temperatur, information 

Vid kontrollen kan det finnas brister som inte uppmärksammats. Livsmedelsföretagaren 
har alltid det fulla ansvaret att gällande lagstiftning följs. 

Avvikelser från föregående protokoll var vid kontrolltillfället åtgärdade. 

Omdöme 
Helhetsintrycket av inspektionen är att butiken var i bra skick, det var rent och med god 
ordning, lokalens planering och konstruktion möjliggjorde god livsmedelshygien. 

Följande avvikelser har noterats 
 

2. 1 Råvaror_och_förpackningsmaterial: Rutiner för mottagningskontroll finns men 
termometer som innefattas i dessa rutiner saknades vid kontrolltillfället. 

8. 2 Temperatur: Rutin och kunskap för systematisk kontroll av temperatur i frysar 
saknades. 

 

Följande iakttagelser har gjorts 
 

12. 2 Information: Varor med utgånget eller närliggande bäst före datum markerades 
med etikett "halva priset", Det bör på något sätt framgå varför priset är nedsatt om det 
finns särskilda skäl till prissänkningen utöver ordinarie rabatterade erbjudanden. 

Det är fullt lagligt att sälja varor efter bäst före datum, men det är då upp till 
verksamhetsutövaren att säkerställa att produkten är tjänlig som livsmedel.  

Produkter med märkning "sista förbrukningsdag" för inte säljas efter att detta datum har 
passerat.  
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1. 1 Infrastruktur_lokaler_och_utrustning_även_fordon: Frysaggregat till en av frysarna 
var ur funktion och skulle åtgärdas. Varorna från denna frys förvarades i resterande 
frysar i butiken vilket gjorde att flera av dem var fyllda över sin kapacitet för att hålla 
säker temperatur på -18 grader. Flera av dem var i behov av avfrostning för att inte 
riskera att förlora kylningskapacitet. 

8. 2 Temperatur: Temperaturer som uppmättes av livsmedelskontrollant vid besöket var 
ca -20 grader vilket var mycket bra. 

Temperatur i frysar ska inte understiga -18 grader. 

 

Åtgärder 
Ovanstående avvikelser ska åtgärdas snarast. Uppföljning kommer att ske vid nästa 
ordinarie kontrolltillfälle. 

/ om inte skriftlig redovisning har lämnats in till miljö- och byggenheten innan dess, 
adress miljobygg@svenljunga.se eller Svenljunga kommun, Miljö- och byggenheten, 512 
80 Svenljunga. Glöm inte att uppge anläggningen namn. 

Vid en bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande 
inspektion, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande 1 280 
kronor per handläggningstimme.  

Avvikelser som bedöms vara av allvarlig karaktär leder till föreläggande eller förbud samt 
extra offentlig kontroll. Inga avvikelser av allvarlig karaktär noterades vid besöket. 

Information 
Under en inspektion i den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden. 
Kontrollmetoden innebär ett antal stickprov på hur väl verksamheten lever upp till 
livsmedelslagstiftningens krav. Med regelbundna intervall ska oanmälda inspektioner 
genomföras.  

Kontrollmyndigheten kontrollerar efterlevnaden i lagstiftningen med stöd av 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) och 25 § livsmedelsförordningen (2006:813). Kontrollen har 
skett i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004 och livsmedelslagen. 

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen 
och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut. 

Om verksamheten upphör eller byter ägare ska anmälan om detta göras omedelbart till 
miljö- och byggenheten. 

 

Avgift 
Kontrollen ingår i den årliga tillsynsavgiften. 

 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
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Oscar Hedén 
Livsmedelsinspektör 
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Miljö- och byggenheten 

Telefon 0325-184 44 

E-post oscar.heden@svenljunga.se 
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