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Livsmedelskontroll- Palmfestivalen 2008
Allmän information
Livsmedelsföretag med livsmedelsanläggningar omfattas av kravet på att antingen vara godkända
eller registrerade enligt gällande livsmedelslagstiftning.
Vad behöver godkännas?
Livsmedelsföretag som har en livsmedelsanläggning som innefattar beredning, behandling eller
bearbetning av livsmedel ska godkännas innan försäljning får påbörjas.
Vad ska endast registreras?
Livsmedelsföretag som har en livsmedelsanläggning som endast är av mindre omfattning, av enkel
karaktär och inte medför mer än små hygieniska risker ska registreras.
Om livsmedelsanläggningen är godkänd/registrerad i en annan kommun krävs att bevis för
detta kan visas upp för den lokala kontrollmyndigheten på marknadsplatsen.
Enligt Livsmedelsverket har en kommunal kontrollmyndighet små möjligheter att kontrollera en
mobil anläggning som har tillstånd från sin hemkommun, när denna bedriver verksamhet inom
den egna kommunen. Man kan endast efterfråga bevis för huruvida en anläggning är godkänd
alternativt registrerad. Uppgifter eller iakttagelser som berör bristande efterlevnad bör
vidarebefordras till ”hemkommunen” som är behörig att utföra offentlig kontroll av anläggningen.
Livsmedelsverket har nyligen haft en remiss ute med förslag om att göra vissa
författningsändringar. Syftet är att möjliggöra offentlig kontroll av mobila livsmedelsanläggningar
även för andra kommuner än den där verksamheten är registrerad/godkänd.

Palmfestivalen
Årets Palmfestival gick av stapeln den 29 och 30 augusti. Alla kontroller genomfördes under
marknadens första dag.
I år koncentrerade miljöförvaltningen kontrollen på Palmfestivalen genom att kontrollera
livsmedelsanläggningar som hade manuell hantering av livsmedel.

Kontroll
Nya anläggningar
Två verksamheter hade sökt till miljönämnden om att få sina verksamheter godkända. Dessa blev
kontrollerade och godkända innan de fick starta upp. Miljöförvaltningen kontrollerade bl.a.
verksamheternas uppbyggnad, utrustning för livsmedelsförvaring, utrustning för handtvätt,
personalhygien samt rutiner för egenkontroll.
Tre livsmedelsföretag hade påbörjat förberedning/beredning/försäljning av livsmedel utan att vara
godkända/registrerade för detta. Miljöförvaltningen påtalade att de saknade tillstånd varför
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samtliga fick upphöra med sin verksamhet. Miljöförvaltningen informerade samtidigt om att
livsmedelsföretagen i god tid innan en eventuell uppstart av en ny eller ändrad
livsmedelsanläggning är skyldiga att anmäla/ansöka om registrering/godkännande.
Kontroll av livsmedelsanläggningar
Miljöförvaltningen utförde kontroll av 6 livsmedelsanläggningar som hade hantering av
oförpackade livsmedel och hade sitt tillstånd från miljönämnden i Trelleborg. Lagstiftningen ställer
en hel del krav på den som bedriver livsmedelverksamhet. Därför har miljöförvaltningen som stöd
i kontrollen utarbetat en checklista. På så vis blev det utfört en likvärdig kontroll av samtliga
livsmedelsverksamheter. Kontrollen omfattade bl. a följande kontrollpunkter:
o
o
o
o
o
o

Att verksamheten överensstämde med tillståndet.
Att det fanns rutiner för egenkontroll.
Att personalen använde skyddskläder samt att de inte använde ringar, klockor och dyl.
Att tält/stånd inklusive utrustning var rent och i gott skick.
Att det fanns godtagbara möjligheter för handtvätt samt uppsamling av smutsvatten.
Att livsmedel, båda kalla och varma, förvarades vid rätt temperatur.

Miljöförvaltningen kontrollerade även om det fanns giltiga registreringsbevis för ambulerande
livsmedelsanläggningar från andra kommuner.

Resultat från kontrollen
•
•
•
•
•
•

Samtliga verksamheter överensstämde med tillståndet.
3 verksamheter saknade dokument för egenkontroll.
Samtliga hade godtagbar personalhygien.
2 verksamheter ombads att sätta upp kundskydd (skydda maten från kontaminering)
1 verksamhet saknade flytande tvål och engångshanddukar. Övriga 5 verksamheter hade
handtvätt, men miljöförvaltningen har informerat samtliga om att det skall finnas både
rinnande varmt och kallt vatten, alternativt tempererat vatten för handtvätt.
En verksamhet hade för hög temperatur i sin kylmonter. Det fanns dock möjlighet att flytta produkter till andra kylenheter till dess att felet blev åtgärdat. I övrigt höll livsmedlen
godtagbara temperaturer.

Vid kontroll av ambulerande livsmedelsanläggningar från andra kommuner, kunde samtliga visa
upp registreringsbevis från sin hemkommun.

Övriga observationer
Miljöförvaltningen har små möjligheter att kontrollera livsmedelsanläggningar från andra
kommuner. Dock utfördes det kontroll av 3 verksamheter som kom från andra kommuner och
hade manuell hantering av oförpackade livsmedel genom att efterfråga deras tillstånd från
respektive hemkommun. Genom att kontrollera deras beslut kunde miljöförvaltningen snabbt
konstatera ett antal brister såsom;
•
•

Samtliga verksamheter hade brister inom personalhygien (saknade skyddskläder samt
använde handsmycken)
2 verksamheter hade endast kallt vatten för handtvätt och diskning.
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•
•

1 verksamhet hade eftersatt rengöring.
2 verksamheter kände inte till anvisad (anvisad från festivalledningen) personaltoalett
samt anvisad dricksvattenpost.

Miljöförvaltningen i Trelleborgs kommun kommer att ta kontakt med kontrollmyndigheten i
respektive hemkommuner för att de i sin tur skall kunna vidta nödvändiga åtgärder.
Enligt uppgifter från festivalledningen fanns en toalett för livsmedelspersonal på Algatan. Nyckel
fanns att hämta på kansliet på Stortorget. Vattenpost fanns, men gemensamt utrymme för
diskning av utrustning fanns inte tillgängligt. Miljöförvaltningen konstaterade att ett flertal
livsmedelsanläggningar tyvärr inte kände till information om anvisad personaltoalett samt
vattenpost för dricksvatten.

Sammanfattning
Livsmedelsverksamheter som hade fått sitt tillstånd från miljönämnden i Trelleborgs kommun
hade inga allvarliga avvikelser. Med de brister som konstaterades får man ändå bedöma att
resultatet från kontrollen var godtagbar.
Däremot måste det bli en förbättring av resultaten för ambulerande livsmedelsanläggningar som
hanterar oförpackade livsmedel från andra kommuner. Förhoppningen är att det blir en ändring i
lagstiftningen som möjliggör offentlig kontroll av samtliga ambulerande livsmedelsanläggningar.
Miljöförvaltningen kommer att skicka över denna rapport till festivalledningen för kännedom.
Förvaltningen kommer sedan att ta kontakt med festivalledningen för att man på ett tidigt
stadium kan diskutera de brister som fanns. Förslag på lösningar bör utarbetas för att dels
förbättra nödvändig information som behöver nå ut till samtliga livsmedelsverksamheter som
deltar på festivalen, samt dels förbättra möjligheterna att hämta dricksvatten och få tillgång till att
diska arbetsredskap/utrustning, samt dels tillgång till godtagbar personaltoalett.
Inför nästa års Palmfestival kommer miljöförvaltningen även följa upp och kontrollera de
förbättringar som kommer att genomföras.
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