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Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler og udstyr
1

Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene.
Følgende er konstateret: på lager bag butikken ses der
spindelvæv i lofter og på vægge, på gulv under reoler og
kvartpaller og langs inventar er der støv og mørke belægninger.
Kvartpalle som anvendes til at løfte fødevarer fri af gulv er ikke
rene. I område med vaskemaskine er der støv og spindelvæv
Det yderste lager med drikkevarer og emballage fremstår i
materialer der er svære at rengøre samt der opbevares en
masse ting der ikke er relevante for fødevare aktiviteterne. Der
er sand i hjørne på fliserrne, der er spindelvæv/støv og blade
på hylder, lofter og vægge. Dette gør gør at rumme ikke er
rengøringsvenligt.
Virksomheden havde følgende bemærkninger. Vil rette op på
forholdet.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Vejledt om reglerne for renholdelse og materialer samt om

X

løsningsmuligheder.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til
bekæmpelse af skadegørere.
1 time 30 min.
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Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret i lagerlokale hvor der opbevares drikkevarer i dåser, falsker og fustager samt fødevare
kontaktmaterialer i kasser/plast er der ikke skadedyrssikret. Der er en port der hvor der er åben flere cm. i
siderne og ved gulvet. Der er også huller i væggene der gør at rummet ikke er skadedyrssikret.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: vil rette op på forholdet.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse, opbevaringstemperatur, tilberedning og
nedkøling for 2020 til og med d.d.
Kontrolleret: virksomhedens risikoanalyse.
Følgende er konstateret: virksomheden har ikke udarbejdet en skriftlig risikoanalyse. Virksomheden har dog
udpeget CCP'er i virksomheden og dokumenterer kontrollen heraf.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret
om risikoanalyse, blanket nr. 6 er gennemgået som eksempel.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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