Miljöförvaltningen

Kontrollrapport Livsmedel

Administrativa uppgifter

Datum

Diarienr

Verksamhetsnamn
Besöksadress
Ort
Bolagsnamn
Fastighetsbeteckning
ObjektID

Organisationsnummer

""
""
""

Typ av verksamhet

UA

Inspektion
A

Revision

EK

UA

Föranmäld
A

Oanmäld

Uppföljning

EK

UA

A: Administrativa krav

F:Varustandarder

K: HACCP-baserade
förfaranden

B: Livsmedelsinformation

G: Livsmedel för
särskilda grupper

C: Särskild märkning

H: Spårbarhet

D: Skyddade beteckningar

I: Särskilda
ingredienser
J: Grundförutsättningar

L: Specifika
hygienkrav på
egenkontroller
M: Handel inom EU
Import-Export
N: Dricksvattenanläggningar
O: Övrigt

E: Produktspecifika
handelsnormer
UA: Utan avvikelse

A: Avvikelse

EK: Ej kontrollerat, ej aktuellt

A

EK

Datum för kontrollen

Avvikelser från föregående kontroll åtgärdade:
Ja
Nej
Kvar att åtgärda:
Verksamheten följer lagstiftningens krav inom de kontrollområden miljöförvaltningen kontrollerade.
Verksamheten följer inte lagstiftningens krav. Se resultat från kontrollen.
Företaget är skyldigt att följa livsmedelslagstiftningen och de föreskrifter som har meddelats med stöd av EG-förordningar.
Kontroll görs med stöd av förordningarna (EG) 178/2002, 882/2004, 852/2004, 853/2004 och LIVSFS 2005:20. Det kan även
förekomma avvikelser som inte noteras vid kontrollen. Dessa kan dock tas upp i samband med kommande kontroller.

Resultat av kontrollen, avvikelser:

Avvikelserna leder till följande åtgärder:
Uppföljande (extra offentlig) kontroll.

Vidtagna åtgärder kontrolleras vid nästa ordinarie kontroll
Föreläggande/förbud enligt art. 54. (EG) 882/2004

Övrig information från kontrollen:

Uppföljning av avvikelser
Miljöförvaltningen gör alltid uppföljande kontroll av avvikelser för att se till att
livsmedelslagstiftningen följs. Lagstiftningens mål kan uppfyllas på olika sätt. Därför kan det
finnas olika sätt att åtgärda avvikelser. Vid en uppföljande kontroll ska företagaren visa att
lagstiftningens mål är uppfyllt. När myndigheten gör en extra kontroll utöver ordinarie för att följa
upp avvikelser debiteras företagaren med en avgift motsvarande kommunens timtaxa. (Förordning
2006:1166, §11). Om myndigheten kommer fram till att lagstiftningen inte följs kan myndigheten
fatta beslut om till exempel föreläggande eller förbud.
Synpunkter och frågor
Ni har möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i rapporten inom två veckor. Mejla till
miljoforvaltningen@lund.se eller skriv till Miljöförvaltningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 ,
Lund. Det är viktigt att kontrollrapportens diarienummer finns med. Hit kan du också vända dig
med frågor om innehållet i rapporten.
Information om kontroll, regler och avgifter
Miljöförvaltningen kontrollerar att företag följer livsmedelslagstiftningen. Innehållet i
kontrollrapporten återger endast resultatet av det som kontrollerats. Information om lagar, regler
och branschriktlinjer för hantering av livsmedel finns på webbplatsen www.livsmedelsverket.se
och vår hemsida https://www.lund.se/foretagare/tillstand-regler-ochtillsyn/livsmedelsverksamheter/

Underskrift: För Företaget

Postadress
Box 41
221 00 LUND

Besöksadress
Brotorget 1
222 37 LUND

För Miljöförvaltningen

Telefon
046-359 50 00 vx

Telefax
046-359 59 81

e-post
miljoforvaltningen@lund.se

