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Resultat
Under juni-augusti gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 69 planerade
kontrollbesök vid 57 olika livsmedelsverksamheter registrerade i Falkenberg. De
flesta av besöken skedde på anläggningar som mer eller mindre bara bedriver sin
verksamhet under sommaren. Vissa anläggningar har besökts för att de är nya eller
har nya innehavare. Alla kontroller, med något undantag, har gjorts oanmälda.
Vi noterade avvikelser mot kraven i livsmedelslagstiftningen vid 24 av totalt 69
genomförda kontrollbesök, vilket motsvarar 35 %. Motsvarande siffra sommaren
2014 var 34 %. Den vanligaste bristen var att företagen inte följde nya regler som
började gälla december 2014. Reglerna innebär att allergener ska redovisas
skriftligt eller att det finns en skylt eller motsvarande där det framgår att personalen
kan svara på frågor om allergener i maten. I annat fall ska varje kund tillfrågas om
eventuell allergi. Det var anmärkningsvärt att så många hade avvikelse med tanke
på att vi inför sommaren hade skickat ut information om de nya reglerna.
Den näst vanligaste orsaken till avvikelse var förhöjd kyltemperatur. Sommaren i
år bjöd dock inte på så varmt väder utomhus. Belastningen på kylarna blev därför
mindre. På en anläggning ledde återkommande problem med kylförvaring till en
ansökan om utdömande av vite. På någon enstaka anläggning konstaterade vi att
samma utrustning användes både för handtvätt och för sköljning av livsmedel. På
exempelvis en verksamhet sköljdes sallad i ett handtvättställ. Sådan hantering
riskerar att försvåra sköljningen, förorena livsmedlen samt hindra andra från
handtvätt. De flesta av avvikelserna under sommaren åtgärdades relativt omgående.
Vi fick in några klagomål och anmälningar om misstänkt matförgiftningar. Vi
bedömde att anmälningarna om misstänkt matförgiftning inte var befogade. I
samband med besöken till följd av klagomål var bristande rengöring den vanligaste
anledningen till konstaterad avvikelse.
Vi besökte Sjönevads Marknad och kontrollerade både företag registrerade i
Falkenberg och i andra kommuner. Ett företag registrerad i annan kommun
förvarade kylda livsmedel för varmt.
Nyttan med kontrollen
Kontrollen har haft effekt genom att vi har besökt många livsmedelsanläggningar
under högsäsong när det är mycket hantering och många gånger delvis ung och
oerfaren personal. Vi har även uppmärksammat företagen om de nya reglerna om
allergiinformation. Kontrollen i år har visat att det är viktigt att första
kontrollbesöket sker relativt snart
 efter att nya livsmedelsverksamheter startat eller
 när nya innehavare vi inte känner till sedan tidigare tar över en befintlig
verksamhet eller
 när en befintlig verksamhet utökar sin livsmedelshantering.
Alla företagare har exempelvis inte tidigare erfarenhet från livsmedelsbranschen.
Fakta
De 57 anläggningar som vi kontrollerade framgår av bilagan. I samband med
besöken kontrollerade vi bland annat
 lokaler,
 avfallshantering,
 skadedjursbekämpning,
 rengöring,
 personalens hygien och kunskap,
 temperaturer samt
 att allergiinformation lämnas.
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Anläggningar som kontrollerats
Falkenberg
Annas Trädgård
Beach House (2 besök)
Christers
Falkenberg Strandbad
GB glasskiosken Stortorget
Gits Gård
Hansagårds Camping (2 besök)
Klippans Kiosk & Pizzeria (2 besök)
La Playa
Le Croissant Falkenberg
Ocean Bar & Grill
Olympia Garden
På G Stranden
Skrea Baguettehuset
Skrea Campingbutik
Skrea Campingrestaurang & Bar (2 besök)
Storans Kulinariska & Sagocafé
Stranden (2 besök)
Strandens Gatukök (2 besök)
Tullbro Restaurang/pizzeria
Vallarnas Friluftsteater
Vallarnas Minigolf
Vallarnas Restaurang
Värdshuset Hwitan

Långasand-Slöinge-Ugglarp-Getinge
Café Lilla Gärdet
Elisgården Boarp
Restaurang Strandkanten
Slöinge Pensionat
Strandstugan (2 besök)
Äppelgården Café & Ateljé

Glommen-Olofsbo-Rosendal
Augustas Bed & Breakfast
Farmors Lada
Glommens Fiskekrog (2 besök)
Glommens pizzeria (2 besök)
Gustavs Brödbod
Handlar'n Rosendal
Kustkrogen (2 besök)
Kustpärlan
Kvarnens restaurang
Olofsbo Camping (2 besök)
Strandkanten Klittergården (2 besök)
Tempo Olofsbo

Ullared-Älvsered
Burger King
Gekås restaurang
Harrys Ullared
Mandy's Diner
Restaurang Husmansson
Rose Garden

Ljungby-Vessige
Falkenbergs Motorbana
Galleri Café Klockarebolet
Sörby Naturhälsogård

Mobila anläggningar
Ann-Charlotte Åberg catering
FC Vin & Event
LM Restaurang mobil verksamhet
Mossagårds Mandlarbränneri
Smoking Aces BBQ
Taqueria

