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515 32 VISKAFORS

Besöksdatum

28 januari 2019

Anläggning

Thai Food Restaurang

Plats

Varbergsvägen 150

Fastighetsbeteckning

Rydboholm 1:303

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Thai Food Restaurang
Uppföljande kontroll

Ärende

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket
var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket
kontrollerades främst områdena rengöring, handtvättställ, och skadedjur.
Omdöme
Vid besöket konstaterades att verksamheten nu hade pappershanddukar på
personaltoaletten. Rengöringen bedömdes fungera bättre än vid föregående besök.
Följande brister noterades:
Musspillning påträffades på ett flertal ställen i lokalerna. En del av musspillningen var
färsk.
Verksamhetsutövaren saknar ändamålsenliga rutiner för skadedjurskontroll. Enligt
verksamhetsutövaren bekämpade han skadedjur med betesstationer med musgift.
Han kunde vid inspektionstillfället inte visa vilket gift han använde. Uppgifter om
detta inkom senare via e-post. Verksamhetsutövaren menade att han kontrollerade
betesstationer ca en gång var 6:e månad.
Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion den
4 februari.
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Övrigt
Kemikalieinspektionen anser att permanent betning inte är förenlig med en hållbar
användning av rodenticider. All användning av rodenticider ska syfta till att åtgärda ett
identifierat problem och är alltså inte tänkt att användas i förebyggande syfte.
Permanent betning riskerar lätt att leda till en slentrianmässig användning där bete
läggs ut utan att det finns ett identifierat pågående problem eller att man tillämpar
permanent betning istället för att vidta förebyggande åtgärder för att komma tillrätta
med orsakerna till ett återkommande problem. En kontinuerlig användning förväntas
också öka risken för utveckling av resistens mot rodenticidprodukter.
För att få användas i livsmedelslokal måste man ha rejäla problem. Man ska börja
förebyggande och jobba sig uppåt. Är det tätt in? Om ja
prova att använda ex. slagfällor och funkar inte det kan man använda vissa typer av
bekämpningsmedel.
Information
Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever
upp till livsmedelslagstiftningens krav.
Avgift

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande
inspektion eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut.
Avgiften är för närvarande 1 325 kronor per handläggningstimme.
Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften.
Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även
avgiften.
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll skickas separat.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.

