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Godkendelser m.v.: Autorisation og godkendelser herunder
risikooplysninger:
Food Parken 4

Kontrolmetode: Egne observationer og gennemgang af

7900 Nykøbing M

dokumentation.

43718711

Kontrolleret virksomhedens autorisation i forhold til

4937

virksomhedens aktiviteter.
Godkendelsesvilkår kontrolleret. Kontrolleret korrekt CVR- og
P-nummer.
Kontrolleret virksomhedens risikooplysninger; Kontrolleret
risikoprodukter og risikoprocesser.
Konklusion: Ingen anmærkninger.
Kontrol ved indførsel, herunder returvarer EU/3 .lande:
Kontrolmetode: Proceduregennemgang.
1

Kontrolleret procedure for returvarer. Virksomheden oplyser, at

1

den ikke har haft returvarer det sidste år.
Konklusion: Ingen anmærkninger.
Adskillelse og sporbarhed, dyreart og eksportstatus:
Kontrolmetode: Procedure- og dokumentgennemgang.
Gennemgået procedure for kontrol af eksportstatus inden
udlæs. Kontrolleret procedure for indscanning af produkter i
indlæsning og udscanning i udlæsning. Gennemgået
virksomhedens system til sikring af sporbarhed.
Konklusion: Ingen anmærkninger.
Dansk oprindelse:
Kontrolmetode: Procedure- og dokumentgennemgang.
Kontrolleret baggrundsdokumentation for certifikater med krav
om Dansk oprindelse.
Kontrolleret løbende erklæringer og eksportørerklæringer.
Konklusion: Ingen anmærkninger.

X
Godkendelse til særlige 3.lande:
Kontrolmetode: Procedure- og dokumentgennemgang samt
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egne observationer på virksomheden.
Kontrolleret procedure til sikring af opfyldelse af krav i eksportbekendtgørelsen samt krav i certifikater.
Kontrolleret løbende indenrigserklæringer.
Kontrolleret godkendelse til særlige 3. lande samt procedurer til sikring af opfyldelse af krav til registrering.
Virksomheden er på følgende landelister, hvor der er krav om godkendelse til eksport:
Canada, Mexico, Taiwan, Japan, Korea, Philippinerne, Rusland.
Gennemgået landelister for produktionsvirksomheder og frysehuset til sikring af eksportstatus og
virksomhedens brug af dem.
Konklusion: Ingen anmærkninger.
Krav, egenkontrol:
Krav, eksportdokumenter, herunder certifikater:
Kontrolmetode: Gennemgang af procedure og dokumentation.
Kontrolleret procedure til sikring af opfyldelse af krav i eksportbekendtgørelsen samt krav i certifikater.
Set løbende indenrigserklæringer (status ind og ud) og eksportørerklæringer.
Følgende er beskrevet: Brug af gældende certifikat (Hobro´s ansvar), Krav i eksportbekendtgørelsen(Hobro´s
ansvar), krav i eksportcertifikater(løbende erklæringer), Information af tilsynsmyndigheden og
modtagervirksomheden ved afvigelser, Adskillelse af fødevarer med forskellig status (alle varerne er indpakkede)
og kontrol af optagelse på eksport lister og opdatering af krav (udføres i Hobro den 1. i hver måned).
Konklusion: Ingen anmærkninger.
Eksport til Canada:
Kontrolmetode: Gennemgang af procedure.
Kontrolleret af virksomheden er på Canada-listen af 28.06.18.
Virksomheden oplyser, at den p.t. ikke har eksport til Canada. Ved eksport til Canada bruges der løbende
erklæringer/eksportørerklæringer til opfyldelse af krav.
Konklusion: Ingen anmærkninger.

31-08-2018

Kontrolrapport
Agri-Norcold A/S

Food Parken 4
7900 Nykøbing M
43718711

side 3 af 4

Eksport til Japan:
Kontrolmetode: Procedure- og dokumentgennemgang.
Kontrolleret at virksomheden er på Japan-listen af 28.05.18.
Der anvendes løbende erklæringer/partispecifikke erklæringer til overholdelse af krav.
Certifikatkrav i 23,0-1531 (Fjerkrækød):Fri for Aviær Influenza i 90 dage.
Eksport af produkter produceret før 11.05.18 er OK grundet udbrud af Aviær Influenza.
Konklusion: Ingen anmærkninger.
Eksport til Taiwan:
Kontrolmetode: Procedure- og dokumentgennemgang.
Kontrolleret at virksomheden er på Taiwan-listen af 14.06.18.
Ved eksport til Taiwan må emballage, herunder kartoner, ikke være påtrykt "Exp. Peoples Republic of China"
eller "Export to Peoples Republic of China." samt krav om frihed for visse sygdomme.
Virksomheden oplyser, at den ikke eksporterer til Taiwan p.t. idet HK Scan Danmark ikke er godkendt til Taiwan.
Konklusion: Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger:
Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår (modtagekontrol/transport,
regnskab, dokumentation, identifikation, mærkning, import, transport, opdateret økologirapport). Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret rengøring samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle varer ved opbevaring [ kontrol af, at
de fastlagte procedurer følges]. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation vedr. økologiske produkter [ kontrol af økologi-dokumentation - parti- og
leverandør-dokumentation - for registrerede ind- og udgående varer for 2018 . Kontrol af, at de fastlagte
procedurer følges]. Ingen anmærkninger.
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Kontrolleret virksomhedens modtagekontrol af økologiske produkter [kontrol af gennemførelse og registrering af
modtagekontrol / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges]. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at der med importerede økologiske fødevarer følger korrekt udfyldte kontrolattester samt at regler
og fastlagte procedurer for import følges. Virksomheden oplyser, at den ikke importerer økologiske fødevarer.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer [ kontrol af løbende registreringer med udvalgte produkter
(økologiske kyllinger/kyllingeprodukter) / sporbarhedskontrol / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges].
Ingen anmærkninger.
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