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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Der var ikke produktion i

Hanstholmseafood ApS

virksomheden d.d.
Værftsvej 1

Hygiejne under produktion eller oplagring: Der kunne ikke

5600 Faaborg

kontrolleres hygiejne under produktion, da der ikke var

37855456

produktion i lokalet. Virksomheden forklarede mundtligt om

6281

tidsadskillelse mellem produktion og ind- og udlæsning af varer
til- og fra kølerum. Ingen anmærkninger.
1

Følgende er konstateret: Virksomheden opbevarer et
vinduesparti i et ikke aflukket tilstødende lokale til

1

produktionslokalet samt opbevarer en privat cykel i baggangen.
Virksomheden oplyser at vinduespartiet tilhører udlejer.
Virksomheden vil sørge for at vinduespartiet og cyklen vil blive
fjernet. Begge forhold betragtes under de nuværende

2

omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Vedligeholdelse: Kontrolleret
afløbsforhold i produktionslokale. Følgende er konstateret:
Virksomhedens afløb fra håndvask og afløb fra anden
virksomheds fryserum samles i et rør, der fører vandet ud på
gulvet ca. 30-40 cm fra afløbet samt overskudsvand fra
køleanlæg i kølerum løber i rør der løber ud tæt på afløbet i
gulvet. Forholdet betragtes under de nuværende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, da
virksomheden oplyser at de vil få forlænget rørene og ført dem
direkte i afløbene.
Skadedyr: Kontrolleret at riste i virksomhedens
produktionlokale er fastgjort i gulvet. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Det indskærpes, at Fiskevarer skal
markedsføres med korrekt fiskehandelsnavn jf. listen over listen
over videnskabelige fiskehandelsnavne på dansk og latin.
Følgende er konstateret: Der markedsføres Nordsørejer pillede
Crangon. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får
vi ændret. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende

X

kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret ID-mærkning på varmtrøget
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laks og på kasser med fersk fisk i kølerummet. Følgende er konstateret: Der var ikke ovalt ID-mærke til
varmtrøget laks, men kun autorisationsnummer, virksomheden vil få sat mærke på i den autoriserede
virksomhed der har produceret varerne. Kontrollen fandt tillige at der står virksomhedens navn på fiskekasser
leveret fra anden autoriseret virksomhed, leverandørens id-mærke var på varerne. Begge forhold betragtes
under de nuværende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
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