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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
spiritus og sodavand på lager. Ingen anmærkninger. Givet
Østerbro 4

konkret vejledning om løsningsforslag til opbevaring af spiritus

5690 Tommerup

og sodavand. Vejledt om krav til overflader på inventar.

34984174

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af lager. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af lager.
1

Ingen anmærkninger.

1

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret risikoanalyse for

1

virksomhedens indførsel af fødevarer fra tredjelande: Følgende

1

er konstateret. Virksomheden har udfyldt Fødevarestyreselsens

1

risikoanalyseblanket. Der er ikke yderligere skriftlige
risikoanalyse der dækker import. Forholdet vurderes som en

1

bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden ikke har

1

importeret fødevarer i 2018 til d.d.. Virksomheden vil sørge for
at det bliver udarbejdet. Vejledt konkret om løsningsforslag til
udarbejdelse af skriftlig risikanalyse for import.
Kontrolleret virksomhedens procedure for
tilbagetrækning/tilbagekaldelse af fødevarer. Ingen
anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret:
Offentliggørelse af kontrolrapport på hjemmeside. Følgende er
konstateret: Link til kontrolrapport ligger ikke på forsiden af
hjemmesiden. Der er link til en kontrolrapport fra maj 2017,
som ligger under punktet virksomhedsprofil. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse. Virksomheden oplyser at de vil rette
det.
Mærkning og information: Stikprøvevist kontrolleret
dokumentation på sporbared et handelsled tilbage.
Kontrolleret for køb af to forskellige typer spiritus. Ingen
anmærkninger.

X

Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens aktiviteter i
forhold til det virksomheden er registreret til, herunder
registrering til indførsel af spiritus fra EU/samhandelslande og
07-11-2018
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tredjelande. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens procedure, der skal sikre at overholdelse af importrestriktioner:
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke procedure for det. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, idet virksomheden ikke har importeret fødevarer i 2018 til
d.d.. Virksomheden vil sørge for at lave procedure, der skal sikre at overholdelse af importrestriktioner,
herunder tjek af om de fødevarer de vil importere (indføre fra tredjelande) er omfattet af importrestriktioner.
Vejledt om hvor man kan finde information om importrestriktioner på Fødevarestyrelsen hjemmeside.
Informeret virksomheden om mulighed for tilmelding til Fødevarestyrelses nyhedsbrev om import og samhandel
af fødevarer.
Virksomheden er blevet registreret som engroslager og engrosforhandler på adressen. Engros opbevaring og
salg af spiritus og sodavand.
Vejledt konkret om løsningsforslag til udformning af skriftlige aftaler mellem lager og ejer af fødevarer, der
opbevares på lageret.
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