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D.d. foretaget kontrolbesøg på Danish Crown
Marsvej 43

koncernhovedkontor.

8960 Randers SØ

Virksomhedens egenkontrol:

26121264

Danish Crown's produkter modtages, slagtes / opskæres,
opbevares og håndteres på virksomhedens produktionssteder,
der alle har egne egenkontrolprogrammer.
Produktionsstederne har procedurer for håndtering af
afvigelser.
Frostvarer indfryses og oplagres på eksterne frysehuse.
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Frysehusene har aftaler med Danish Crown vedr. modtagelse,

1

oplagring og forsendelse af de oplagrede varer.
Klager sendt til Danish Crowns hovedkontor, vil blive videre
formidlet til de relevante produktionssteder.

1

Hovedkontoret deltager hovedsageligt i deciderede
tilbagetrækningssager.
Viksomheden redegjorde mundtligt for procedurer for:
- godkendelse af leverandører

1

- godkendelse af eksterne lagre og eksterne transportører. ( der
anvendes kun godkendte lagre / transportører. Der findes
skriftlige aftaler om ansvarsfordeling mellem disse lagre /
transportører og Danish Crown. Danish Crown orientes straks
ved afvigelse i forbindelse med modtagelse, oplagring og
transport af fødevarer.)
- håndtering af klager / reklamationer
- procedurer for tilbagetrækning af fødevarer (såvel
eksportvarer som hjemmemarkedsvarer).
- virksomhedens sporbarhedssystem
Ingen bemærkninger
Offentliggørelse af kontrolrapport:

X

Visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret.
Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.:
29-08-2016

2 timer 15 min.

Kontrolrapport
Danish Crown A/S

Marsvej 43
8960 Randers SØ
26121264
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Kontrolleret krav i forbindelse med udstedelse af eksportcertifikater:
Kvittering for modtagelse af certifikatpapir samt kontrol med opbevaring af disse udføres på de frysehuse som
Danish Crown benytter. OK
Virksomheden eksporterer til mange lande. Der udfærdiges løbende indenrigserklæringer på slagte-enhederne.
Der udfærdiges partispecifikke indenrigserklæringer, hvis en vare flyttes fra et frysehus til et andet. Der
udfærdiges eksprotcerfifikater, handelsedokumenter og EU certifikater på fysehusene. Alle procedurer er
beskrevet i de enkelte afdelingers egenkontrol. Danish Crown's hovedkontor gennemgår de udfyldte certifikater
inden de afsendes til kunden. Der findes procedurer der sikrer, at varen stadig er i Danmark, når certifikater
underskrives. Gennemgået virksomhedens sporbarhedssystem samt mulighed for spærring af fødevarer på
diverse fryselagre.
Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.:
Vedr. fødevarekontaktmaterialer redegjorde virksomheden for kontrol med leverandører inden en leverance
påbegyndes. OK
Virksomheden demonstrerede hvorledes oplysninger om fødevarekontaktmaterialer, diverse datablade og
overensstemmelseserklæringer er registreret elektronisk. Alle produktionsenheder har adgang til disse
elektroniske oplysninger. OK
Virksomheden er importør af fødevarekontaktmaterialer fra 3. lande. For disse fødevarekontaktmaterialer findes
der også dokumentation for udført migrationstest. OK
Konkret kontrolleret overensstemmelseserklæring for blå foringsposer fra Malaysia. Ingen anmærkninger.
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