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RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning
og servering av mat og drikke

Mattilsynet gjennomførte 30.09.2014 inspeksjon hos CIRCA AS.

Fra Mattilsynet møtte seniorrådgiver Knut Sandbu og førsteinspektør Eivind Bjerck.

Til sted fra virksomheten var kjøkkensjef Jan Petter Johnsen.

Inspeksjonen var en del av en kampanje der Mattilsynet i Troms og Finnmark fører tilsyn med en
rekke serveringssteder. Under kampanjen har vi spesielt fokus på generell hygiene, handtering og
lagring av næringsmidler, samt styring av temperaturen i næringsmidlene. Etter avsluttet kampanje
blir det utarbeidet en samlet statusrapport, som blir tilgjengelig på Mattilsynets hjemmesider.

Under inspeksjonen ble det gitt en kortfattet informasjon om "smilefjes"-ordningen, som vil bli innført
for hele serveringsbransjen i løpet av neste år.

Tilsynet omfattet
• Cafe Sånn

Hovedinntrykk
På inspeksjonstidspunktet var dagens servering nettopp avsluttet og rutinemessig renhold skulle
gjennomføres. Kjøkkenet bar preg av god orden og godt vedlikehold. Renholdsrutinene ble beskrevet
og virket tilfredsstillende. Det samme gjelder rutinene for personlig hygiene og bekledning.
Det ble påpekt at en eldre stekeplate trengte en grundig rengjøring. Kjøkkensjefen samtykket i dette
og ga uttrykk for at den skulle skiftes ut.
Enkelte egenproduserte varer var satt på fryselager uten det kunne framlegges dokumentasjon på
produksjons- eller innfrysingstidspunkt.

Vi har derfor sett det nødvendig å varsle følgende vedtak:

Varsel om vedtak om pålegg
Cafe Sånn må etablere faste rutiner for merking av matvarer som fryses inn på virksomheten med
innfrysingsdato og og evt produksjonsdato dersom innfrysing ikke skjer samme dag.
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Varselet er gitt med hjemmel i næringsmiddelhygieneforskriften § 1 jfr vedlegg II, kapittel IX
Bestemmelser som får anvendelse på næringsmidler

Vi har observert:
Enkelte frysevarer manglet identitetmerking og merking av innfrysingstidspunkt.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Næringsmidler generelt forringes over tid ved lagring, også ved fryselagring. Ved innfrysing
av egenproduserte, lettbedervelige varer, som kjøtt- og fiskeprodukter, har virksomheten selv
ansvar for å vurdere produktets holdbarhetstid. For å unngå servering av mat som kan inneholde
helseskadelige mikroorganismer eller giftstoffer er det avgjørende å holde kontroll med hvor lenge
slike varer har vært lagret. Etter Mattilsynets vurdering er det derfor helt nødvendig å etablere gode
rutiner for angivelse av innfrysingsdato og eventuelt produksjonsdato. For å unngå forveksling av
varer/produkter bør denne merkingen også angi identiteten på produktet.

Frist for gjennomføring vil bli satt til: 13.10.2014

Se vedlegg til tilsynsrapport.

Med hilsen

Arne Mjøs
distriktssjef

Vedlegg:
Vedlegg til tilsynsrapport
Uttalelse til varsel om vedtak
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VEDLEGG TIL TILSYNSRAPPORT

Hjemmel for tilsyn
Mattilsynet har i henhold til matloven § 23 hjemmel til å føre tilsyn og fatte vedtak for gjennomføring av
bestemmelser gitt i medhold av loven.

Uttalerett
Vi har i denne rapporten gitt varsel om vedtak. Dere har rett til å uttale dere om innholdet i varselet før vedtak
blir fattet. Fristen for uttalelse er 06.10.2014. Dere har også rett til å få veiledning av Mattilsynet og innsyn i
saksdokumentene, jf. forvaltningsloven §§ 11, 18 og 19.

Gebyr ved oppfølgingstilsyn:
Dersom Mattilsynet må gjennomføre et nytt fysisk tilsynsbesøk for å kontrollere at vedtak er etterkommet,
vil det bli ilagt et gebyr på kr 2085,-. Krav om gebyr er hjemlet i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om
offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr
(kontrollforskriften) § 1, jf. kontrollforordningen artikkel 28, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og
gebyr i matforvaltningen § 15a.

Virksomheten er vurdert etter følgende regelverk

• Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)
• FOR 2008-12-22 nr 1623: Forskrift 22. des. 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene

(næringsmiddelhygieneforskriften)

Vi har registrert brudd på følgende krav i regelverket:

• Næringsmiddelhygieneforskriften § 1, forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II, kapittel IX Bestemmelser
som får anvendelse på næringsmidler





Mattilsynet
Distriktskontoret Sør-Troms

Saksbehandler: Knut Sandbu
Tlf: 22 40 00 00 / 77012104
Havnegata 4, Harstad
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Mattilsynet Distriktskontoret Sør-Troms
v/ Knut Sandbu
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Deres ref:  

Vår ref:  

Dato:  

Org.nr:

UTTALELSE TIL VARSEL OM VEDTAK

Det vises til varsel om vedtak fra Mattilsynet, Distriktskontoret Sør-Troms gitt i rapport datert
01.10.2014 med saksnummer 2014/220480 med uttalerett innen 06.10.2014.

Uttalelse fra: CIRCA AS

Uttalelse

Her gis tilføyelser og bemerkninger som har betydning for saken / beskrivelse av tiltak som er utført /
skal utføres.

 Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg.

Varslet vedtak Frist for
gjennomføring

Uttalelse

Cafe Sånn må etablere faste
rutiner for merking av matvarer
som fryses inn på virksomheten
med innfrysingsdato og og
evt produksjonsdato dersom
innfrysing ikke skjer samme dag.

13.10.2014  

Sted:
Dato:

....................................................................
Ansvarlig for virksomheten




