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Förbud att sälja ris och baljväxter som är förorenade med eller
av skadedjur

Beslut
Miljöförvaltningen förbjuder Hung Fat Trading Asien Livs AB, organisationsnummer
556647-1008 att förvara, sälja eller ge bort ris och baljväxter som är förorenade med
eller av skadedjur på Hung Fat Trading Asien Livs AB på Tagenevägen 3.

Förbudet gäller med ett löpande vite på 50 000 kronor för varje gång miljöförvaltningen
konstaterar att ni inte följer beslutet

Detta gäller omedelbart efter ni tagit emot detta beslut.

Beslutet gäller även om ni överklagar det.

Information om hur ni kan överklaga beslutet finns i en bilaga.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade mottagningskvittot när ni tagit emot detta
beslut.

Skäl för beslutet
Miljöförvaltningen gjorde ett kontrollbesök på Hung Fat Trading Asien Livs AB den 3
december 2015. Vid denna kontroll var syftet att kontrollera verksamhetens rutiner för
skadedjurshantering i lokalen. Vid kontrollen konstaterade vi att det fanns frigolitlådor
med ris och baljväxter i lokalen som innehöll både döda och levande skalbaggar. Dessa
skulle enligt uppgift kasseras, men det är inte lämpligt att ha kvar dem i lokalen
eftersom de kan förorena andra livsmedel i lokalen. Vi meddelade ett muntligt förbud
för detta parti vid kontrollen.

Som livsmedelsföretagare är ni ansvariga för att de livsmedel ni säljer är säkra att äta.
Vid kontrollen konstaterade vi att ni inte hanterar livsmedel på ett säkert sätt. Vi anser
därför att ni inte uppfyller lagstiftningens krav.

Eftersom bristerna är så allvarliga, och att ni också fått föreläggande om liknande
brister, anser vi nu att konsumentsäkerheten kräver att ni förbjuds förvara, sälja eller ge
bort ris och baljväxter som är förorenade med eller av skadedjur. Eftersom bristerna är
allvarliga anser vi också att beslutet ska förenas med ett löpande vite på 50 000 kronor
för varje gång miljöförvaltningen konstaterar att ni inte följer beslutet. Beloppets storlek
är skäligt med tanke på att bristerna är omfattande och att syftet är att förmå er att göra
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de åtgärder som krävs. Vi har också tagit hänsyn till vad vi känner till om era
ekonomiska förhållanden. Det finns även skäl att bestämma att förbudet ska gälla även
om ni överklagar.

Lagstöd
• Artikel 54 förordningen(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 nämnden förbjuda en verksamhet eller kräva
förbättringar.

• Bilaga II, Kapitel IX förordningen (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien:
Livsmedelsföretagare får inte acceptera råvaror eller ingredienser som
veterligen är kontaminerade med främmande ämnen i sådan omfattning att
slutprodukten är otjänlig som människoföda. Adekvata förfaranden ska finnas
för att bekämpa skadedjur.

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

• 23 § livsmedelslagen: Beslut av denna typ får förenas med ett vite.

• 3 § lag om viten (1985:206): Storleken på ett vitesbelopp ska bestämmas med
hänsyn till vad som är känt om den ansvariges ekonomiska förhållanden och
till omständigheter i övrigt som kan antas förmå honom eller henne att följa
beslutet.

• 4 § lag om viten: Om det är lämpligt får ett vite vara löpande vite, det vill säga
det gäller för varje gång beslutet överträds

På uppdrag av miljö- och klimatnämnden

Hans Kjellstenius
Tf. direktör

Detta ärende har handlagts av:
Susanne Forsmark
Livsmedelsinspektör

E-post: susanne.forsmark@miljo.goteborg.se
Telefon: 031-368 38 29

Bilagor: Fotodokumentation från kontroll 3 december 2015
Information om hur ni kan överklaga beslutet
Mottagning skvitto
Portofritt svarskuvert
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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.


