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Fødevarerejseholdet har foretaget gebyrbelagt opfølgende
kontrol.
Mørupvej 30

Der er udleveret retssikkerhedsblanket og vejledt om betaling

7400 Herning

for kontrol.

25449789

Hygiejne: Vedligeholdelse: Stikprøvevis kontrolleret passiv
skadedyrssikring ved døre og porte.
Konstateret, at en yderport ved lagerhal står åben ved
kontrollens start. Porten lukker ikke, selv efter nogen tid. Der er
dermed risiko for, at skadedyr kan få adgang til lagerområdet,
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hvor der opbevares fødevarer. Virksomheden oplyser, at porten
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bør stå til at lukke automatisk. Virksomheden lukker porten
under kontrollen. Øvrige kontrollerede porte vurderes at slutte
tæt. Overtrædelsen vurderes i den konkrete situation at være
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en bagatelagtig overtrædelse.
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Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse for så vidt angår brug af eksterne
chauffører/transportører.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig
risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke redegøre
mundtligt for procedurer der sikrer at der anvendes
transportører, som er registrerede hos Fødevarestyrelsen.
Virksomheden kan ikke fremvise skriftlig risikoanalyse på
området vedr. brug af eksterne transportører. I
samarbejdsaftale med transportører fremgår afsnit om at
"vognmanden forpligter sig til at have og opretholde
nødvendige tilladelser i det omfang sådanne tilladelser er
påkrævede af myndighederne.
Det er kan imidlertid konstateres, at virksomheden reelt
anvender transportører til transport af fødevarer, som ikke er
registrerede hos Fødevarestyrelsen. Ved kontrol d.d. af de
transportører, som virksomheden oplyser kører med fødevarer
for Xpressen, er kun 1 ud af de 6 registrerede hos

X

Fødevarestyrelsen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det var vi ikke
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klar over. Det vil vi få bragt i orden.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomheden vejledes om, at der kan søges information om f.eks. risikoanalyse og egenkontrol på
Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk, alternativt kan der eventuelt anvendes branchekoder.
Virksomheden nævner konkret brancheforening.
Mærkning og information: Der er fulgt op på indskærpelse vedr. sporbarhed/sporbarhedsdokumentation.
Ved kontrollens start konstateret, at der i virksomhedens lagerområde og udlæsseområde står kasser med
frugt/grønt, samt diverse termo-/flamingo kasser med hvad der oplyses at være måltidskasser. Der fremgår
konkrete frugt/grønt-leverandører og måltidskassevirksomheder som afsendere, og konkrete virksomheder eller
privatpersoner som modtagere.
For én konkret leverance af måltidskasser (afhentet i Tyskland og leveret til hertil) fremviser chauffør CMR, hvor
afsender, modtager, dato og identifikation af varer fremgår, OK.
Med hensyn til de opbevarede kasser med frugt/grønt, fortælller virksomhedens repræsentant, at han ikke er
klar over, om der er papirer med på varerne, når de leveres, at han ikke har adgang til kontoret, og henviser til
chefen. Repræsentanten foretager telefonopkald, og oplyser, at chefen kommer. Under kontrollen fremskaffer
virksomheden CMR, hvor varerne imidlertid kun er identificeret ved et antal paller. Der står ikke noget om hvilke
varer, der er tale om. Der fremskaffes herefter en tilhørende liste af d.d. over kasser, som har været på pallerne.
Ved stikprøvevis kontrol konstateret, at det svarer til de kasser, som står i lagerområdet, OK.
Virksomheden vejledes om, at oplysningerner/dokumentationen skal være virksomheden i hænde senest på
leveringstidspunktet.
Godkendelser m.v.: Det indskærpes, at virksomhedens registrering skal være dækkende for virksomhedens
aktiviteter. Følgende er konstateret: Konstateret, at virksomheden, ud over transportaktiviteter, opbevarer
fødevarer i forbindelse med distribution af fødevarer. Varer henstår i virksomheden i ca. et halvt døgn.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: det var vi ikke klar over skulle registreres. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, Se klagevejledning på bagsiden.
Virksomheden vejledes om, at virksomheden via Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk, kan
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anmelde/registrere ændringer i aktiviteter/nye aktiviteter. Se f.eks. under Genveje.
Der er taget fotos og virksomheden har udleveret kopier af relevant materiale.
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