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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol med baggrund i
reglerne om fiskesporbarhed.
Søren Nordbysvej 27-29

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for

9850 Hirtshals

kontrol.

16386901

Mærkning og information: Kontrolleret videregivelse af

9257

forbrugeroplysninger. For salg af konkret parti rødspættefilet er
der videregivet forbrugeroplysninger gældende for
råvarepartiet. I forbindelse med salg dokumenteres
videregivelse af forbrugeroplysninger for en råvare, hvor
oplysninger ikke fremgår af faktura, ved at 1 ilægssedler fra
hvert modtaget parti gemmes fysisk. Vejledt konkret om, at da
hver ilægsseddel beskriver den konkrete kasse, er det
nødvendigt at gemme alle kassers ilægssedler af hensyn til
1

partiets samlede mængde. Virksomheden vil rette forholdet og
det vurderes som bagatel ved dette kontrolbesøg.
Kontrolleret overholdelse af animalske sporbarheds
oplysninger i forbindelse med salg af konkret parti
røspættefilet. Konstateret at der på alle
sporbarhedsdokumenter, faktura og følgeseddel, i forbindelse
med dette salg er angivet samme adresse som leverandør
adressen. Virksomheden oplyser der sker fordi der er tale om
datterselskab med økonomisk adresse samme sted. Vejledt
konkret om at de animalske sporbarhedsregler indeholder
følgende krav:
Ledere af fødevarevirksomheder sikrer, at følgende oplysninger
vedrørende sendinger af animalske fødevarer er tilgængelige
for den fødevarevirksomhedsleder, som fødevaren leveres til,
og for den kompetente myndighed, hvis den anmoder herom:
a) en nøjagtig beskrivelse af fødevaren
b) fødevarens omfang eller mængde
c) navn og adresse på lederen af den fødevarevirksomhed,
hvorfra fødevaren er blevet afsendt
d) navn og adresse på afsenderen (ejeren), hvis denne ikke er
den samme som lederen af den fødevarevirksomhed, hvorfra

X

fødevaren er blevet afsendt
15-01-2019

1 time 30 min.

Kontrolrapport
Brdr. Schlies Fiskeeksport A/S

Søren Nordbysvej 27-29
9850 Hirtshals
16386901

side 2 af 2

e) navn og adresse på lederen af den fødevarevirksomhed, hvortil fødevaren er afsendt
f) navn og adresse på modtageren (ejeren), hvis denne ikke er den samme som lederen af den
fødevarevirksomhed, hvortil fødevaren er afsendt
g) en reference, der identificerer partiet, batchen eller sendingen, afhængigt af hvad der er relevant, og
h) afsendelsesdatoen.
Virksomheden oplyser den vil rette forholdet og forholdet vurderes ved dette kontrolbesøg som en bagatel.
Virksomheden har udleveret materiale.
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