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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 185
2017/0776

Beslut om föreläggande med vite om att vidta åtgärder för
att säkerställa livsmedelshanteringen
Fastighet:

Stjärnan 5

Verksamhets
utövare:

XXX

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden förelägger XXX, organisationsnummer XXX med
vite om 10 000 kronor för vardera punkt a och b, att på fastigheten Stjärnan
5 utföra/åtgärda nedanstående snarast, eller
a. Senast den 8 januari 2018 utfört storstädning av bagerilokalen. Golv,
väggar och tak samt alla ytor på inredning och utrustning ska vara väl
rengjorda. Ta särskild hänsyn till ytor som är svåra att komma åt.
b. Senast den 28 februari 2018 ska verksamheten:
- Kunna redogöra fungerande rutiner för hur lokalen ska hållas i gott
skick vid både hög och låg produktionsvolym/belastning.
- Dokumenterad underhållningsplan ska finnas för löpande och
planerat underhåll av lokalen.
- Redovisa besöksrapport från oberoende ackrediterat skadedjursbolag
med bedömningar om risk eller förekomst av skadedjur. Rapporten
ska visa att kontroll utförts av hela produktionslokalen med lager och
personalutrymmen.
2. Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.
Beslutet är fattat med stöd enligt §§ 22-23, 33 Livsmedelslagen (SFS
2006:804) och enligt artikel 54 Europaparlamentets och rådets förordning
882/2004 samt de allmänna regler för livsmedelslokaler (Kapitel I och II i
bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004) .
Sammanfattning av ärendet
Vid en offentlig kontroll som gjordes oanmäld den 10 april 2017
uppmärksammades brister i verksamheten. I kontrollrapport daterad den 11 april
2017 redovisas avvikelserna och verksamheten uppmanas om att vidta åtgärder.
Verksamheten har förelagts om att vidta åtgärder i beslut den 11 april samt den
24 maj 2017. Uppföljande besök gjordes den 14 december 2017 och då
konstaterades att brister kvarstår vilket framgår i kontrollrapport daterad den 19
december 2017 med tillhörande fotodokumentation.
Förslag till beslut har kommunicerats med verksamhetsutövaren.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Förvaltningens bedömning
Mot bakgrund av ovanstående anser miljöavdelningen att det är motiverat och
angeläget för livsmedelssäkerheten att meddela ett föreläggande med vite. Om
åtgärder inte är tillräckliga och ändamålsenliga kan miljöavdelningen besluta om
att avbryta hela eller delar av produktionen.
Motivering
Nämnden bedömer att verksamhetsutövaren trots uppmaning vid upprepade
tillfällen inte vidtagit tillräckliga rättelser om brister i lokalens underhåll och
rutiner för ordning och reda, enligt föreläggande den 11 april samt den 24 maj
2017.
Av 22 § Livsmedelslagen framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de
förelägganden eller förbud som behövs för att lagen, föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen eller de EG-förordningar som kompletteras av
lagen ska efterlevas. Enligt 23 § för ett föreläggande förenas med vite.
Nämnden har rätt att besluta om att beslutet ska gälla omedelbart även om det
överklagas enligt livsmedelslagen § 33.
Nämnden ska vidta åtgärder så att verksamhetsutövaren åtgärdar bristerna enligt
artikel 54 Europaparlamentets och rådets förordning 882/2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd ska.
Upplysningar
Enligt de Allmänna regler för livsmedelslokaler (Kapitel I i bilaga II till
förordning (EG) nr 852/2004) framgår att:
2. Lokalernas planering, utformning, konstruktion, placering och storlek ska
a. möjliggöra god livsmedelshygien, vilket bland annat innebär skydd mot
kontaminering och i synnerhet skadedjursbekämpning.
Enligt de Särskilda regler för lokaler där livsmedel bereds, behandlas eller
bearbetas (Kapitel II bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004) framgår att:
1. I lokaler där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas ska utformning och
planering tillåta god livsmedelshygienisk praxis, bland annat skydd mot
kontaminering mellan och under olika moment, särskilt när det gäller
följande:
a. Golvytor ska hållas i gott skick och vara lätta att rengöra och när det är
nödvändigt, desinficera. Detta kräver användning av ogenomträngliga,
icke absorberande, tvättbara och giftfria material. Golven ska, där så är
lämpligt, vara försedda med adekvata avloppsbrunnar.
b. Väggytor ska hållas i gott skick och vara lätta att rengöra och när det är
nödvändigt, desinficera. Detta kräver användning av ogenomträngliga,
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icke absorberande, tvättbara och giftfria material samt att ytan är slät
upp till en höjd som är lämplig för verksamheten i fråga.
c. Innertak och installationer som är fästa i taket ska vara byggda och
utformade på ett sådant sätt att ansamling av smuts förhindras och att
kondensbildning, uppkomst av oönskat mögel och avgivande av
partiklar begränsas.
d. Fönster och andra öppningar ska vara konstruerade på ett sådant sätt att
ansamling av smuts förhindras. Om de är öppningsbara ska de, när det
är nödvändigt, vara försedda med insektsnät som enkelt kan avlägsnas
för rengöring. Om öppnande av fönster (eller lagerdörr) kan medföra
kontaminering ska fönstren hållas stängda och låsta under produktionen.
f. Ytor (även ytor på utrustning) i utrymmen där livsmedel hanteras och
särskilt de ytor som kommer i kontakt med livsmedel ska hållas i gott
skick och vara lätta att rengöra.
Skickas till
Verksamhetsutövare med delgivningskvitto/mottagningsbevis och information
hur beslutet överklagas.
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