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Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, og udstyr
der kommer i kontakt med fødevarer, skal holdes rene.
Følgende er konstateret: Virksomhedens øl-lager (udvendige
fødevarelager med indgang fra gårdanlæg) fremstår ikke
tilstrækkeligt renholdt. På lageret opbevarer virksomheden øl i
kasser (placeret på paller). Endvidere opbevarer virksomheden
rugbrød i to kummefrysere. Lagerets sider er indvendigt
beklædt med flamingoplader som flere steder fremstår med
brunlige og sorte plamager, særligt langs kummefryserne.
Oversiden af kummefryserne (særligt den ene) fremstår med
brunlige plamager fra indtørrede spildte væsker. Under loftet
over kummefryserne og øl i kasser konstateres der ansamlinger
af spindelvæv og støv, som også konstateres langs loft ved
vægge til venstre for indgangen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får lageret
fejet ned og taget en klud over fryserne.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Generelt vejledt om reglerne for renholdelse af lokaler og
X

udstyr.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkning: Skadedyrssikring af butikslokale med
1 time 15 min.
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indgangspati, skrålager med dør samt port og lofter på øvrige fødevarelager. Kontrolleret at rørføringer og
ledningsføringer langs vægge og under lofter på bagerste fødevarerlager er sikret ved tilstrækkelig skumning,
ingen anmærkninger.
Kontrolleret foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret: På virksomhedens øl-lager (udvendigt fødevarelager med indgang fra baggård)
konstateres der to større huller med lysindfald i træbeklædningen til skuret (i nærheden af kompressor). Der er
direkte adgang udefra ind til lageret gennem disse huller. Endvidere fremstår døren ind til lageret ikke sikret
mod skadedyr, da der er lysindfald ind under døren og der kan skubbes en kuglepen under døren. På lageret
opbevarer virksomheden rugbrød i to kummefrysere og en større mængde øl i kasser (placeret på paller).
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi allerede i gang med at skadedyrssikre og har indkøbt net som
vi sætter for de steder hvor der er hullet i træbeklædningen.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. Generelt vejledt om reglerne for sikring mod skadedyr. Konkret vejledt om mulige løsningsforslag til
udbedring af lager, materiale valg samt løbende vedligeholdelse.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens mundtlige
procedurer ved konstatering eller mistanke om skadedyrsangreb i virksomhedens lokaler, herunder kontakt til
skadedyrsbekæmper, bekæmpelse samt håndtering af evt. berørte fødevarer.
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