Vår referens:
Christel Mattsson
Tel: (0)18 - 528 610

MYNDIGHETSBESLUT
Ärende: 2019-560
Beslut: MB-2019-234

5.7.2019

Verksamhet
Ingmankiosken på Torggatan
Torggatan 7
Mariehamn
Beslut
Verksamheten förbjuds med stöd av 56 § livsmedelslagen (FFS 23/2006), antagen
genom landskapslag (2007:26) om tillämpning i landskapet Åland av
livsmedelslagen, att använda verksamhetens mjukglassmaskin.
Mjukglassmaskinen kan åter tas i bruk efter att följande villkor uppfyllts:
Provtagning av mjukglass från maskinen får av ackrediterat laboratorium
bedömningen god vid analys av
1. Aeroba mikroorganismer < 1000 cfu/ml
2. koliforma bakterier 30 °C < 1 cfu/ml
Motivering
Vid inspektioner 20.6.2019 konstaterades att mjukglassmaskinen inte var rengjord
och anställd inte var underrättad om hur maskinen skulle rengöras eller hur ofta.
En uppföljande inspektion gjordes den 27.6.2019 då personal i kiosken tog ett
mjukglassprov vilket fördes till ackrediterat laboratorium. Laboratoriet gjorde
bedömningen efter analys att mjukglassprovet innehöll så mycket misstänkta
koliforma bakterier att livsmedelssäkerheten äventyrades och krävde omedelbara
åtgärder vilket motiverar att mjukglassmaskinen inte kan användas till försäljning
av glass förrän godkända analyssvar kan uppvisas.
Bakgrund
Vid provtagning av mjukglass från mjukglassmaskinen vid Ingmankiosken på
Torggatan 7 den 27.6.2019 i Mariehamn konstaterades att aeroba
mikroorganismer och koliforma bakterier 30 °C var för höga och provet
konstaterades vara dåligt. Ett omprov togs den 3.7.2019 och analyssvaren är
färdiga den 8.7.2019.
Vid inspektion den 20.6.2019 påtalades att verksamhetens mjukglassmaskin var
smutsig, svårrengörbar och kunskap på plats om hur ofta maskinen skulle
rengöras fanns inte.
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Vid återbesök till kiosken den 27.6.2019 tog personal på plats ett mjukglassprov
som fördes till laboratoriet samma dag. Laboratorieanalytiker ringde
tillsynsmyndigheten dagen efter och pratade med tf myndighetschef.
Mjukglassprovet innehöll så mycket misstänkta koliforma bakterier att
livsmedelssäkerheten äventyrades och krävde omedelbara åtgärder. Tf
myndighetschefen ringde verksamhetsutövaren och diskuterade provsvar samt
rengöring av mjukglassmaskinen. Verksamhetsutövaren berättade att maskinen
rengjordes var tionde dag och att den hade en trasig packning. Fredagskväll
(28.6.2019) rengjordes maskinen på nytt.
Avgift
187,50
För handläggning av föreläggandet uppbärs en avgift om 75 euro per arbetad
timme enligt avgiftstabell 5 i Ålands landskapsregerings beslut (2018:99) om taxa
för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
Återbesök med provtagning
Protokollskrivande från återbesök
Telefonsamtal
Beslut

30 minuter
30 minuter
30 minuter
1 timme

Totalt

2,5 timme

Besvär
Besvärsanvisning bifogas.
Beslutet justeras omedelbart.
För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Christel Mattsson
Miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilagor
1. Besvärsanvisning
2. Faktura
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