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Kontrolbesøget sker på baggrund af en skadedyrsanmeldelse.
1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
skadedyrssikring: Forbud mod markedsføring og produktion i
virksomheden er fremsendt. Omfatter køkkenet og
mellemgang før køkken. Forbuddet trådte i kraft straks i
forbindelse med kontrolbesøget den 9. april 2021.
Følgende er konstateret: Der er konstateret museekskrementer
på bageplade på hylde i køkken og på gulv ved siden af
køleskab i mellemgangen, hvor der åbning til køkkenet (ingen
dør i). Der er produktion i køkkenet ved kontrolbesøgets start.
Dør mellem mellemgangen og baggangen lukker ikke tæt
forneden (der er ca. 2 cm. åbning under døren). Bagdøren til
det fri ses et hul i karmen i nederste højre hjørne, hvor der er
hul til det fri. Hullet i karmen kan også ses udefra. Ved hullet
ligger der løst isoleringsmateriale. Hullet er ca. et par cm. stort.
Nederst på den anden side af bagdøren er der en defekt
nederst i karmen, der er fuget til. Virksomheden oplyser, at det
var her de opdagede gnavmærker og løs grus ud for i søndag
den 4. april 2021. De kontaktede først udlejer for at få løst

X

problemet og lukket hullet og lavede skadedyrsanmeldelse til
kommunen den 8. april 2021. De oplyser, at
skadedyrsbekæmper har været der i dag. Skadedyrsbekæmper
3 timer 15 min.
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havde ikke fundet spor efter skadedyr i lagre eller køkken og han havde vejledt dem om at lægge melspor ud.
Der er taget billeddokumentation.
Forbuddet er gældende indtil Fødevarestyrelsen ved kontrolbesøg i virksomheden har ophævet forbuddet.
Virksomheden er vejledt om, at Fødevarestyrelsen vil stille betingelser for ophævelse af forbud.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi lukker straks. Vi vil sørge for at lukke huller/skadedyrssikre
virksomheden, tilkalde skadedyrsfirma igen, overvåge om der er skadedyre inde i virksomheden 2 x 24 timer ved
brug af melspor, gennemgå varer, kassere varer i køkkenet der har været udsat for risiko for forurening. Når
virksomheden er skadedyrssikret og fri for skadedyr så rengøre og desinficere lokaler, inventar og udstyr igen.
Vejledt konkret om skadedyrssikring, skadedyrsbekæmpelse, destruktion af muligt kontaminerede fødevarer
samt rengøring og desinfektion af fødevarer, lokaler, udstyr, fødevarekontaktmaterialer og inventar.
Kontrollreret faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder i køkken. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler, redskaber og udstyr: Inskærpelse fremsendt. Følgende er
konstateret: Der ses museekskrementer på bageplade i køkken og museekskrementer på gulv ved køleskab i
mellemgang. Der ses løst snavs og belægninger af ældre dato på gulve langs borde og under hylder og i
mellemgang og baggang. På hylder under borde i køkken konstateres, der løst snavs og belægninger af ældre
dato. Virksomheden var i gang med produktion i køkkenet ved kontrolbesøgets begyndelse. Der er taget
billeddokumentation.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi sørger for at gøre det rent.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret: Der er konstateret museekskrementer på bageplade på hylde i køkken og på gulv ved
siden af køleskab i mellemgangen, hvor der åbning til køkkenet (ingen dør i). Der er produktion i køkkenet ved
kontrolbesøgets start. Dør mellem mellemgangen og baggangen lukker ikke tæt forneden (der er ca. 2 cm.
åbning underdøren). Bagdøren til det fri ses et hul i karmen i nederste højre hjørne, hvor der er hul til det fri.
Hullet i karmen kan også ses udefra. Ved hullet ligger der løst isoleringsmateriale. Hullet er ca. et par cm. stort.
Nederst på den anden side af bagdøren er der en defekt nederst i karmen, der er blevet fuget til.
Virksomheden har produceret fødevare trods den manglende skadedyrssikring af fødevarelokalerne.
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Virksomheden har kontaktet Fødevarestyrelsen tidligere i dag for at informere om at de havde konstateret
gnavmærker i baggdøren til det fri, hvor de informerede om, at skadedyrsbekæmper havde været der i dag og
ikke fundet spor efter skadedyr i køkken eller i lagerlokalerne, kun spor efter gnav og hul i bagdørskarmen og at
de var blevet vejledt om at lægge melspor ud.
Der er konstateret flere steder i virksomheden, hvor der er huller i vægge, døre og ved rørgennemføringer: I
mellemgangen lige før køkkenlokalet er der større revner, sprækker og huller i væg, bl.a. ved rør og
ledningsgennemføringer. Der er desuden konstateret hul ved rørgennemføring bag køleskab i fødevarelager i
kælderen og hul ved loft ved døren. Der er dog ikke ved kontrolbesøget set spor efter skadedyr i
fødevarelagerlokalet og emballagelagerlokalet i kælderen. I flaskerum i kælder er der flere steder huller i loft ved
rørgennemføringer og døren til bagangen står åben. Der er taget billeddokumentation.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi vil sørge for at få det ordnet.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for egenkontrol for køleopbevaring af fødevare for
marts 2021. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr.
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