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 2021-05-07 
Diarienr: MN-2021-5265 

Objekt: 53758 
Organisationsnr.: 

5562864362  

Handläggare 
Sanita Islamovic 
040-34 20 08 
sanita.islamovic@malmo.se 

Chokladhuset i Limhamn AB  
info@chokladhusetlimhamn.se  

Kontrollrapport 
Miljöförvaltningen utförde 2021-05-04 en livsmedelskontroll av anläggningen Chokladhuset i Limhamn 

AB, Krossverksgatan 11c. Det var en ordinarie kontroll, som miljöförvaltningen gör regelbundet. 

Kontrollen gjordes i form av en föranmäld inspektion. 

 

 

 

   

 Inga avvikelser konstaterades vid kontrollen 

Det som kontrollerades var: 

• Genomgång av företagsuppgifter och 

verksamhetsbeskrivning 

• Utformning och underhåll av lokal och utrustning 

• Rengöring av lokal och utrustning 

• Utbildning - allergener 

• Skadedjursbekämpning 

• Temperaturer vid förvaring 

• Förvaring och separering av livsmedel, 

förpackningsmaterial och kemikalier 

• Information, märkning och presentation – obligatoriska 

uppgifter på färdigförpackade livsmedel 

• Spårbarhet – allmänna rutiner 

 

 

  

mailto:info@chokladhusetlimhamn.se


 

Besöksadress Bergsgatan 17  •  Postadress 205 80 Malmö  •  Telefon 040-34 10 00  Sida 2 (2) 

Organisationsnummer 212000-1124  •  www.malmo.se  •  miljo@malmo.se 

 

 Ytterligare upplysningar 

Övrig information från kontrollen 
Under kontrollen har vi fokuserat på att granska att produkterna är korrekt märkta. Vi har också gjort 
märkningsgranskning av er hemsida www.chokladhusetlimhamn.se  
Ni har bra rutiner när det gäller att kontrollera och märka era produkter. Vi har också gått igenom 
rutinen för spårbarhet dvs. att ni kan spåra produkterna genom att se vilka produkter som har kommit 
in samt var de har skickats ut.     

Uppföljning av avvikelser 

Miljöförvaltningen gör alltid uppföljande kontroller av avvikelser för att se till att 

livsmedelslagstiftningen följs. Lagstiftningens mål kan uppfyllas på olika sätt. Därför kan det också 

finnas olika sätt att åtgärda avvikelser. Vid en uppföljande kontroll ska företagaren kunna visa att 

lagstiftningens mål är uppfyllt.  

Synpunkter på innehållet och frågor 

Ni har möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i rapporten inom två veckor. Mejla till 

livsmedel@malmo.se eller skriv till Miljöförvaltningen, Malmö stad, 205 80 Malmö. 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. Det är inte en bedömning av hela verksamheten. 

Information om lagar, regler och branschriktlinjer för hantering av livsmedel finns på hemsidan 

www.livsmedelsverket.se. Information om avgifter och vad som gäller i Malmö finns på 

www.malmo.se/livsmedel. 

Närvarande 

Från företaget deltog Martin och Tobias och från miljöförvaltningen Sanita och William, 

livsmedelsinspektörer. 

Miljöförvaltningen 

 
Sanita Islamovic, livsmedelsinspektör 
 
Kontrollrapporten har skapats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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