1(3)
DELEGATIONSBESLUT
Miljönämnden

Datum

Ärendenr

2022-03-29

LIV.2022.155

Ekerö kommun
Barn- och utbildningsnämnden
Matproduktion
Ansvarskod: 600054
Box 205
178 23 Ekerö
bounamnden@ekero.se
Delgivning
§ D 113

EKERÖ-VÄSBY 46:1
Föreläggande att åtgärda avvikelser
Livsmedelsföretagare
Organisationsnummer
Anläggningens namn
Anläggningens adress

Ekerö kommun, barn- och utbildningsnämnden,
matproduktion
212000-0050
Träkvista Skola
Gräsåkersvägen 1, 178 23, Ekerö

Beslut
Miljönämnden förelägger Ekerö kommun, barn- och utbildningsnämnden, med
utförare matproduktion, och organisationsnummer 212000-0050 att:
1. Senast 2022-04-10 redovisa genomförd rengöring av fläktkåpor samt en
städrutin som säkerställer att fläktkåporna hålls rena.
2. Upprätta en långsiktig underhållsplan för att åtgärda problem med svartmögel
i diskutrymmet.
3. Upprätta en långsiktig underhållsplan för att se till att rostfläckar på
fläktkåporna inte uppkommer framöver.
4. Upprätta en långsiktig plan för att säkerställa ändamålsenlig och tillräcklig
ventilation i kök och diskutrymme.
Punkterna 2 till 4 ska vara åtgärdade och rapporterade till miljönämnden snarast,
dock senast 2022-04-25.
Beslutet gäller tills dess att miljönämnden har besökt verksamheten och konstaterat
att godtagbara åtgärder vidtagits för ovanstående avvikelser.
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Med stöd av 33 § livsmedelslagen föreskrivs att detta beslut gäller direkt även om det
överklagas.
Överklagande
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län enligt bilaga "Hur man
överklagar".
Ärendebeskrivning
Miljöenheten genomförde 2022-02-07 en oanmäld planerad kontroll av Träkvista
skola. Kontrollen syftade även till att följa upp tidigare avvikelser från 2018-04-10
och 2019-02-06. Närvarande vid inspektionen var Kristin Källmodin.
Vid kontrollen konstateras att ventilationskåpor i kök och diskutrymme är smutsiga
och har rostangrepp. I kakelfogar och vid golvet i diskrummet finns påväxt av
misstänkt svartmögel.
Vid samma kontroll konstateras att i fläktkåporna finns rostfläckar samt stora
kondensdroppar. Detta trots att produktionen inte är i gång i kök eller diskutrymme
vid inspektionstillfället.
Ventilationen bedöms vid inspektionen inte vara ändamålsenlig eller tillräcklig (avser
både kök och diskutrymme).
Vid kontroll 2018-04-10 och 2019-02-06 noterades samma problem med svartmögel
samt att ventilationsdon behövde rengöras, avvikelsen kvarstår vid kontrollen 202202-07.
Lagstöd
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2017/625
Artikel 138
Om bristande efterlevnad konstateras ska de behöriga myndigheterna vidta lämpliga
åtgärder för att säkerställa att den berörda aktören åtgärdar den bristande
efterlevnaden och förebygger ytterligare upprepningar. När de behöriga
myndigheterna beslutar vilka åtgärder som ska vidtas ska de ta hänsyn till den
bristande efterlevnadens art och till den utsträckning i vilken aktören tidigare har
efterlevt bestämmelserna.
Livsmedelslagen (2006:804)
22 §
Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller vad
som särskilt anges i 18 § får en kontrollmyndighet meddela förelägganden och förbud
som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av
lagen, de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd
av EG-bestämmelserna skall följas.
33 §
En myndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det
överklagas.
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Livsmedelslokaler ska hållas rena och i gott skick. Förordning (EG) 852/2004, bilaga
II, kapitel I, punkt 1
Det ska finnas en ändamålsenlig och tillräcklig ventilation. Luftflöden från ett
förorenat område till ett rent område ska förhindras.
Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel I, punkt 5
Lokaler där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas ska vara utformade så att de
tillåter god livsmedelshygienisk praxis. Bland annat ska det finnas skydd mot
kontaminering mellan och under olika moment i arbetet .
Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel II, punkt 1
Motivering
Livsmedelslokaler ska hållas rena och i gott skick samt ändamålsenlig och tillräcklig
ventilation ska finnas. Vid kontrollen av Träkvista skola konstaterades att fläktkåpor
var rostiga, smutsiga och hade stora droppar med kondens. Misstänkt svartmögel
observerades i diskutrymmet.
Vid kontroll 2018-04-10 och 2019-02-06 noterades samma problem med svartmögel
samt att ventilationsdon behövde rengöras, avvikelsen kvarstår vid kontrollen 202202-07.
2022-03-29 har inte de åtgärdsplaner som efterfrågades i kontrollrapporten
inkommit till miljöenheten.
Miljöenheten bedömer det därför motiverat att besluta om föreläggande för att
komma till rätta med avvikelserna.
De ovan beskrivna avvikelserna bedömer miljöenheten bryter mot gällande lagkrav.
_____
För Miljönämnden
Louise Helsing
Miljöingenjör
Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift.
_____
Bilaga:

Hur man överklagar
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