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FÖRBUD MOT LIVSMEDELSVERKSAMHET 

Verksamhetsutövare Roboski Rest HB 

Organisations-/personnummer 16969761-4007 

Anläggning Shaions Indisk Restaurang & Pizzeria 

Verksamhetens adress/plats SÄTRAÄNGSVÄGEN 134 

Fastighetsbeteckning ORIENTERAREN 2 

 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyd kommun beslutar att från 
delgivningen och tillsvidare förbjuda Roboski Rest HB, 
organisationsnummer 16969761- 4007, att bedriva livsmedelsverksamheten 
Shaions Indisk Restaurang & Pizzeria på SÄTRAÄNGSVÄGEN 134.  

Robosi Rest HB ska vidta följande åtgärder: 

 Bekämpa skadedjursproblemet så att inga råttor eller spår av råttor 
förekommer i livsmedelslokalen.  

 Skadedjurssäkra lokalen för att förhindra att råttor inte kan komma 
in. 

 Rengöra hela livsmedelslokalen inklusive högt belägna ytor så som 
ventilationsrör. 

 Rensa och ta bort all utrustning och alla föremål som verksamheten 
inte använder från livsmedelslokalen, samt ordna så att förvaring 
sker på ett sånt sätt att daglig städning är möjlig och att eventuella 
skadedjur kan upptäckas.  

 Kassera all mat som är oförpackad eller förvaras i öppnade/trasiga 
förpackningar och kan ha kontaminerats av råttorna.  

Beslutet gäller till dess att miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att 
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bristerna åtgärdats och ingen risk kvarstår. 

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.  

Bakgrund och Motivering 
Råttor kan vara bärare på sjukdomar och bakterier som kan spridas till 
människor via kontaminerade livsmedlen. Smittspridning från råttor till 
livsmedel kan ske via saliv, urin och avföring då råttor gnager sönder 
förpackningar eller går på oförpackade livsmedel. Råttor kan ta sig upp i 
hyllsystem och kan ta sig genom öppningar större än 2 cm i diameter.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden utförde den 26 februari 2019 en 
händelsestyrd kontroll på grund av ett klagomål gällande att 
livsmedelsanläggningen Shaions Indisk Restaurang & Pizzeria hade 
förfaranden som gynnade råttor att hitta mat och bo i fastigheten. Vid 
kontrollen bedömdes klagomålet som befogat då man i skafferiet, 
omklädningsrummet och köket hittade råttspillning. Vid kontroll av lokalen 
kunde flera hål och möjliga ingångar för råttorna identifieras. Hålen var av 
varierande storlek men större än 2 cm. Dörren vid varuintaget är otät och 
var vid inspektionen öppen. 
 
Livsmedelslokalen var bristfälligt rengjord och det fanns matrester på golvet 
vilket utgör en källa till föda för råttorna. I förrådet vid varumottagningen 
var det stökigt och svårframkomligt vilket förhindrade ordentlig städning 
och insyn. Det luktade urea och spillning vilket tyder på att råttorna 
regelbundet rör sig i det utrymmet. Råttspillningen som hittades i skafferiet 
tyder på att råttorna rört sig bland råvaror som sedan använts till matlagning.  
Verksamheten fick vid den senaste kontrollen avvikelser i rengöring och 
säker hantering.  

Maten som har förvarats i bl.a. skafferiet där råttorna verkar ha rört sig 
mycket kan ha kontaminerats. Det gäller all mat som inte förvaras i hela, 
förslutna förpackningar. Även mat som förvaras i kryddburkar eller lådor 
med löstagbart lock ska kasseras.  

Lagstöd 
Av artikel 54 Europaparlamentets och rådets förordning 882/2004 av den 29 
april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av 
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna 
om djurhälsa och djurskydd framgår att om den behöriga myndigheten 
konstaterar bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen, ska den vidta 
åtgärder för att se till att företagaren avhjälper situationen. 

I artikel 54 punkt 2e framgår det att kontrollmyndigheten får avbryta driften 
av eller stänga hela eller delar av det berörda företaget under en lämplig 
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tidsperiod. 

I artikel 54 punkt 2c framgår det att kontrollmyndigheten får övervaka och, 
vid behov, beordra att foder eller livsmedel återkallas, dras tillbaka från 
marknaden och/eller destrueras. 
Enligt punkt 4, kapitel IX i bilaga II i förordning (EG) nr 852/2004 om 
livsmedelshygien framgår att adekvata förfaranden skall finnas för att 
bekämpa skadedjur i en livsmedelslokal. Enligt punkt 3 i samma kapitel 
framgår också att livsmedel i alla led i distributionskedjan ska 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. 
 
Av punkt 1, kapitel I i bilaga II i Förordning (EG) 852/2004 framgår det att 
livsmedelslokaler ska hållas rena och i gott skick. 
 

I 33 § livsmedelslagen ges myndigheten rätt att bestämma att dess beslut ska 
gälla omedelbart även om beslutet överklagas.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömning 
Då råttspillning hittats i livsmedelslokalen samt flera möjliga ingångar för 
råttor bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden att verksamheten inte har 
tillräckligt bra rutiner för att förebygga skadedjursangrepp.  

Den bristande rengöringen i verksamheten samt att verksamheten inte sett 
råttspillningen eller hålet visar att de inte har tillräckligt bra rutiner och 
förfaranden för att hålla livsmedelslokalen ren och i gott skick.  

Med hänsyn till smittrisken via råttor bedömer miljö- och 
hälsoskyddsnämnden att det finns en stor risk för människors hälsa och att 
verksamheten inte kan ha sin restaurang öppen så länge problemet kvarstår.  

De aktuella bristerna som påvisats i förevarande fall är av sådan karaktär att 
livsmedelssäkerheten inte säkerställs i verksamheten. Mot bakgrund av de 
risker för konsumenterna som detta medför ska beslutet gälla omedelbart 
och gäller till dess att nämnden beslutar något annat.  

 

 

 

Information 
När åtgärderna enligt ovanstående beslut är vidtagna ska 
verksamhetsutövaren kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden för 
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uppföljande kontroll och nytt beslut om upphävande av förbudet innan 
verksamheten får öppna. 

Hur man överklagar 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län, se bifogad 
information ”Överklagningshänvisning”. 
 

För miljö- och hälsoskyddsnämnden  
 
 
Anne-Charlotte Glantz 
Miljöchef 
 

 

Bilagor 
Överklagningshänvisning 
Kontrollrapport – sänds separat 



Överklagningshänvisning 
Om du vill överklaga beslutet ska du göra detta till länsstyrelsen i Stockholms län. 
Adressera överklagandet till länsstyrelsen men skicka/lämna det till: 
 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret 
Box 74 
182 11 Danderyd 
 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret måste ha ditt skriftliga överklagande senast tre 
veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande inte 
prövas. 
 
Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer. Ange 
också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Skicka 
med de handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.  
 
Skriv under överklagandet med namn och namnförtydligande. Ange också 
personnummer, postadress och telefonnummer. Om du anlitar ett ombud ska 
denne underteckna överklagandet. Du måste då skicka med en fullmakt för 
ombudet. 


