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1 Udleveret information om retssikkerhed.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Stikprøvevist 
kontrolleret opbevaringstemperatur i køleskabe og 
frysere. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at 
fødevarevirksomheder skal overholde de almindelige 
hygiejnebestemmelser. Følgende er konstateret: der 
stod askebæger med mange cigaretskod på bord i 
produktionsområde, der lå tillige aske i 
produktionshåndvask og på gulvet . Virksomheden havde 
ingen bemærkninger. Se under (*)
Hygiejne: Rengøring: Det indskærpes, at lokaler, hvor 
der findes fødevarer, skal holdes rene og i god stand. 
Følgende er konstateret: gulv i salgsområde og 
produktionsområde var belagt med snavs, friture og 
gulv under friture var belag med ældre friturerester, 
vand i pølsevarmer var af ældre dato, lugtede (der var 
ikke pølser i pølsevarmer under tilsynet, bund af 
isfryser var belagt med ældre fødevarerester, em over 
friture og pølsesteger var belagt med fedt og 
spindelvæv. Virksomheden havde følgende 
bemærkninger: Virksomheden oplyser at der har 

X

2
06-07-2010 1
20-08-2009 1
24-06-2008 1

1 timeFødevareregion Øst
Fødevareafdeling Ringsted
Søndervang 4
4100 Ringsted

T 72 27 60 00
F 72 27 61 01

www.fvst.dk
o-foedevareafd.ringsted@fvst.dk

 - side 1 af 2



Kontrolrapport

Havnegrillen

v. Annette Friborg Jensen

Orø Havn 1 B

4300 Holbæk

29437386

02-09-2011

oversvømmelse i virksomhed samt at inventar og gulv straks vil blive gjort rent. 
(*) Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Virksomheden kan inden 14 dage 
anmode om skriftlig begrundelse og kan påklage afgørelsen til Fødevareministeriets Klagecenter 
senest 4 uger efter modtagelse af kontrolrapporten eller en skriftlig begrundelse. En eventuel 
klage skal indgives til fødevareregionen.
Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevist kontrolleret dokumentation for udført egenkontrol af 
opvarmning, og varemodtagelse for juli og august måned 2011. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen 
anmærkninger. Vejledt om fjenelse af eliteklistermærke ved indskærpelser.
Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevis holdbarhedsmærkning af slik og chips i 
butiksområde, ingen anmærkninger.
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