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Förbud att släppa ut livsmedel samt krav på redovisning,  
Hung Fat Trading Asien Livs AB 
Beslut 

1. Miljöförvaltningen förbjuder Hung Fat Trading Asien Livs AB, 
organisationsnummer 556647-1008, att från er anläggning på Aröds 
Industriväg 40 släppa ut livsmedel på marknaden. 
 
Förbudet gäller vid vite på 1 000 000 kronor.  
 
Förbudet gäller omedelbart efter att ni har tagit emot beslutet och gäller 
även om beslutet överklagas. Förbudet gäller till dess att ni har visat att ni 
följer kraven på skadedjurshantering samt att miljöförvaltningen har 
upphävt förbudet. 
 

2. Miljöförvaltningen förelägger Hung Fat Trading Asien Livs AB att 
komma in med förslag på åtgärder om hur de livsmedel som förvaras på 
Aröds Industriväg 40 kan göras säkra igen och att ni genom dessa åtgärder 
kan garantera att era livsmedel är säkra. Redovisning ska komma in till 
miljöförvaltningen senast fredagen den 29 april 2016 efter det att ni har 
tagit emot beslutet.    
 
Beslutet gäller även om det överklagas. 

 
 Information om hur bolaget kan överklaga beslutet finns i en bilaga. 
 
Skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni har tagit emot detta beslut. 
Glöm inte skriva under kvittot.  

Skäl för beslutet 
Miljöförvaltningen har vid kontroll den 27 januari 2016 upptäckt att det förekom 
skadedjur i er lokal på Aröds Industriväg 40. Förvaltningen förelade därför 
Gloryway Import & Export AB den 6 februari 2016 att vidta åtgärder och ha 
förebyggande rutiner som säkerställer att skadedjur inte kan ta sig in i lokalen.   
 
Den 6 april 2016 gjorde miljöförvaltningen uppföljande kontroll av lokalen och 
kunde då konstatera att skadedjurssituationen hade förvärrats och vi fann både 
spillning, gnagmärken och gångar från råttor, (se bilagda fotodokumentation från 
kontrollen den 6 april 2016). Miljöförvaltningen gjorde bedömningen att ni inte 
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hade vidtagit tillräckliga åtgärder eftersom lokalen var allvarligt skadedjurs-
angripen. 
 
Ytterligare en kontroll har gjorts den 22 april 2016. Thanh Truong, företrädare för 
Hung Fat Trading Asien Livs AB var närvarande vid kontrollens början och vi 
informerade honom om att kontrollen var en fortsättning på den kontroll som 
gjordes den 6 april 2016 och syftade till att inventera omfattningen av de 
livsmedel som förvaras i lokalen som kan vara kontaminerade av råttor.  
Det framkom att Hung Fat Trading Asien Livs AB hyr lokalen i andra hand av 
Gloryway Import & Export AB och att de livsmedel som fanns i lokalen ägs av 
Hung Fat Trading Asien Livs AB.  
 
Vid denna kontroll kunde vi konstatera att det fortfarande fanns färsk råttspillning 
på marken på flera ställen men även uppe bland kartongerna trots att företrädare 
för bolaget berättade att de har vidtagit åtgärder mot skadedjuren. Denna gång 
hittade vi även musspillning. Vi kunde också konstatera att det nu fanns mer 
livsmedel i lokalen än vid kontrollen den 6 april 2016. Thanh Truong delgavs 
muntligen beslut om förbud att släppa ut livsmedel på marknaden samt att 
redovisa åtgärder.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att det finns en hög risk att de livsmedel som förvaras 
i lokalen är förorenade av de råttor som tagit sig in. Råttor trivs överallt där 
människor håller till och rör sig gärna i fuktiga miljöer som källare och avlopp. 
De lever även på soptippar, kloaker och ladugårdar. Råttor är bra klättrare och kan 
till exempel klättra på hyllor och i avloppsrör. De gräver och gnager ut stora och 
långa gångsystem där de kan ha sitt bo och matförråd. De kan ta sig igenom ett 
hål som är 20 mm. De är mest aktiva under nätterna. Råttor är allätare och 
tillgången på mat är avgörande för deras överlevnad. De klarar även av att leva i 
riktigt kalla miljöer, till exempel fryshus. Ett råttpar kan få över hundra ungar på 
ett år och de lever i stora grupper. Ungarna är könsmogna efter ett par månader så 
förökningen kan gå mycket snabbt.  
 
Råttor är spridare av allvarliga sjukdomar och smittor via sin avföring, urin, hud, 
päls och mun. Råttor tappar också många hårstrån. Om ett livsmedel är förorenat 
finns risken att det för med sig smitta och sjukdomar in i kök där det hanteras, 
både på restauranger och i privata hem eftersom er företagskoncern säljer både till 
företag och till privata personer. Det finns risk att smitta sprids när människor tar i 
de förorenade förpackningarna och när livsmedlen hanteras i köken. På vissa 
livsmedel kunde vi tydligt se gnagmärken och spillning men spår av råttornas urin 
och det som de för med sig på tassarna går inte alltid att se vid en okulär kontroll 
och därför anser vi att risken för förorening finns för alla livsmedel i lokalen.  
 
EU:s livsmedelslagstiftning kräver att livsmedelsföretags lokaler ska möjliggöra 
god livsmedelshygien, vilket bland annat innebär skydd mot kontaminering och i 
synnerhet skadedjursbekämpning. Miljöförvaltningen bedömer att ni inte följer 
dessa grundläggande bestämmelser vilket gör att livsmedelssäkerheten på 
anläggningen har allvarliga brister och som medför att livsmedlen som lagras och 
hanteras där inte är säkra. Det går inte att avgöra vilka livsmedel som är 
förorenade och vilka som inte är det. Vi förbjuder därför er att släppa ut livsmedel 
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från anläggningen och kräver att ni redovisar hur ni tänker göra för att kunna 
garantera livsmedelssäkerheten på era livsmedel om ni vill sälja dem igen.  
 
Sammantaget bedömer miljöförvaltningen att förekomsten av råttor i lokalen har 
lett till att livsmedel som förvaras och hanteras där ska anses som icke säkra och 
får därför inte släppas ut på marknaden. Livsmedel ska anses som icke säkra om 
de är skadliga eller otjänliga som människoföda. Vissa livsmedel kanske inte alls 
innebär någon hälsorisk men betecknas ändå som otjänliga, eftersom de rimligen 
skulle anses olämpliga som människoföda. Med hänsyn till det som beskrivits om 
råttor ovan anser miljöförvaltningen att livsmedel som kontaminerats genom 
kontakt med dessa djur får anses vara otjänliga som livsmedel, även om de inte 
utgör en omedelbar risk för människors hälsa. De livsmedel som finns på 
anläggningen kan på grund av skadedjurssituationen anses vara icke säkra. Ni 
måste därför visa för miljöförvaltningen att de är säkra innan förbudet kan 
upphävas.  

 
Beslutet som riktas mot bolaget är mycket ingripande och förvaltningen har 
övervägt om det finns alternativa och inte lika ingripande krav som vore 
tillräckliga för att garantera konsumenternas säkerhet. Miljöförvaltningen har gett 
bolaget möjlighet att vidta åtgärder genom föreläggandet i februari men har 
kunnat konstatera att förhållandena inte förbättrats utan istället kraftigt försämrats. 
Miljöförvaltningens bedömning är att risken för smittspridning från de livsmedel 
som lagrats i bolagets lokal är så allvarlig att detta kräver så ingripande åtgärder 
som nu beslutas om. Vikten av att skydda konsumenten och undvika 
smittspridning väger här tyngre än bolagets intresse av mindre ingripande krav. 
Beslutet kan därför inte anses oskäligt eller oproportionerligt betungande. 
 
Miljöförvaltningen anser att ett vitesbelopp på 1 000 000 kronor måste fastställas 
på grund av vad som är känt om företagets ekonomiska förhållanden och de risker 
som är förknippade med bristerna.  
 
Med hänsyn till de risker som finns för konsumenterna ska beslutet gälla 
omedelbart och även om det överklagas.  
 

Lagstöd 
x Punkt 2c, kapitel I, bilaga II till (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien: 

Lokalernas planering, utformning och konstruktion ska vara sådan att den 
möjliggöra god livsmedelshygien, vilket bland annat innebär skydd mot 
kontaminering och i synnerhet skadedjursbekämpning. 

x Punkt 3, kapitel IX, bilaga II till (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien: 
Livsmedel ska i alla led i produktions-, bearbetnings- och distributions-
kedjan skyddas mot kontaminering som kan göra livsmedlen otjänliga, 
skadliga för hälsan eller kontaminerade på ett sådant sätt att de inte 
rimligen kan konsumeras i det skick i vilket de befinner sig. 

x Punkt 4, kapitel IX, bilaga II till (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien: 
Lämpliga arbetssätt ska finnas för att bekämpa skadedjur. 
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x Artikel 14 (EG) nr 178/2002 om livsmedelssäkerhet: Livsmedel ska inte 
släppas ut på marknaden om de inte är säkra. Livsmedel ska anses som 
icke säkra om de anses vara skadliga för hälsan eller otjänliga som 
människoföda.  

x Artikel 54 (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll: Om en företagare inte 
följer lagstiftningen ska miljöförvaltningen ställa krav så att detta rättas 
till, till exempel kan vi förbjuda en verksamhet eller ställa krav på 
förbättringar.  

x 33 § livsmedelslagen (2006:804): Miljöförvaltningen får bestämma att ett 
beslut gäller omedelbart även om det överklagas.  

x 23 § livsmedelslagen (2006:804): Beslut av denna typ får förenas med ett 
vite. 

x 3 § lag (1985:206) om viten: Ett vite ska bestämmas till ett belopp som 
med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden 
och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa beslutet. 

 
 
På uppdrag av miljö- och klimatnämnden 
 
 
 
Hans Kjellstenius     
T. f direktör 

 
Detta ärende har handlagts av:  
Liselott Lönn 
Livsmedelsinspektör 
E-post: liselott.lonn@miljo.goteborg.se 
Telefon: 031-368 3779 
 
 
 
Bilagor:  
Information om hur ni kan överklaga beslutet 
Mottagningskvitto 
Portofritt svarskuvert 
Fotodokumentation från kontroll den 6 april 2016 
Fotodokumentation från kontroll den 22 april 2016 
Beslut om föreläggande att rätta till brister daterad 9 februari 2016 

  



  
  

  Dnr: 06029/16 
 
 

 

 
Beslutet är fattat på delegation 

Detta beslut är fattat av miljöförvaltningen på delegation av miljö- och klimatnämnden. 
Det betyder att politikerna i nämnden har gett tjänstemännen på förvaltningen i uppdrag 
att besluta. 
 
Vad betyder vite? 

Om ni följer beslutet behöver ni inte betala något vitesbelopp. Men om 
miljöförvaltningen efter en kontroll bedömer att ni bryter mot beslutet kommer vi att 
ansöka hos förvaltningsrätten som avgör om ni ska betala vitet. 
 


