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Bakgrund
Ett grundkrav i livsmedelslagstiftningen är att livsmedelslokaler ska vara rena och i
bra skick. Lokalernas utformning ska skydda mot ansamling av smuts och
möjliggöra god livsmedelshygien. Avfall ska hanteras så att det inte medför någon
livsmedelshygienisk risk och skadedjur ska förhindras så att livsmedel inte
förorenas.
Resultat
Totalt 60 restauranger, gatukök och serveringar kontrollerades avseende bl.a.
lokalunderhåll, rengöring, förebyggande skadedjursarbete och livsmedelsavfall. På
16 verksamheter iakttogs bristfälligt underhåll, i hälften av fallen i kombination
med eftersatt rengöring. Trasiga ytskikt på golv, väggar eller utrustning medför
t.ex. att rengöringen försvåras och att smuts samlas i sprickor och porösa ytor.
Otillräcklig rengöring av lokal och/eller utrustning iakttogs på totalt 18
verksamheter. Brister i avfallshanteringen noterades på tre ställen men inga
avvikelser noterades avseende skadedjur. Uppföljning genom extra kontroller har
skett på 18 verksamheter. Eftersom vissa underhållsbrister tar lång tid att åtgärda
kommer en del uppföljningar att ske under våren 2016.
Nyttan med kontrollen
Avvikelser från kraven i livsmedelslagstiftningen har upptäckts som sedan har
åtgärdats eller är på gång att åtgärdas. Detta har medfört att den hygieniska statusen
har förbättrats på flera verksamheter och att risker för att livsmedel förorenas har
minskat. Företagare har uppmärksammats på rutiner som inte fungerat och har då
styrt upp rutinerna och pratat med personalen.
Fakta
De 60 anläggningar som besöktes under hösten 2015 framgår av bilagan.
Kontrollerna gjordes oanmälda. I samband med besöken kontrollerades bl.a.
följande kontrollområden:
•
•
•
•

Lokaler och utrustning (utformning och underhåll)
Avfallshantering
Skadedjur
Rengöring

1

Bilaga

Anläggningar som kontrollerats
1727 Krog & Restaurang
McDonald’s
2in1 pizzeria
Mixed Asia
Barans Krog
Pizza House
Björnhults golfrestaurang
Pizzaway
Burger Inn
Pizzeria Korv 1
Burger King
Pizzeria La Casa
Carlsbergs personalrestaurang
Prashad
Falkenberg Strandbad
Rasta
Falkenbergs golfrestaurang
Restaurang Grytan
Falkenbergs pizzeria
Restaurang Husmansson
Gekås restaurang
Rose Garden
Gits gård
Sisi Restaurang
Glenn sportsbar
Skogstorps pizzeria
Gui Lin
Spice Valley
Gustaf Bratt
Stadsterrassen
Hamnkrogen
Stantons Falkenberg
Harrys, Falkenberg
Stantons Ullared
Harrys, Ullared
Subway
Havets pizzeria
Susedalens rastplats
Hermans
Syrran & Brorsan
Hertings grill
Taverna 154
IC-Lunch
Thai-köket Ullared
Kelly thai take away
Thai Royal
King's Hill
Tommy pizzeria
Matglädje
Torggrillen
Laxbutiken
Tullbro restaurang
Le Croissant
Ugglebo Wärdshus
Lia Hof
Vinbergs golfkrog
Matverket
Värdshuset Hwitan
Max
Åkes Restaurang

