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Denne kontrolrapport er rettet den 22. juli 2019.
Fødevarerejseholdet har foretaget opfølgende kontrol.
Vestre Strandvej 1

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for

9990 Skagen

kontrol.

32082327

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af

6117

fisk i fryser. Herunder opbevaring af tilbageholdt parti i
indfryser. Bemærket dannelse af is på disse kasser efter dryp
1

ovenfra. Da det ikke vedrører produkter der umiddelbart skal
omsættes, og virksomheden oplyser den vil undersøge og

1

udbedre årsagen, vurderes forholdet under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret reparation og
skadedyrssikring af kælder i dør, Ok.

2

Fulgt op på manglende vedligeholdelse fra sidste kontrolbesøg.
Forholdene er efterkommet for så vidt angår rørisolering,
kælderdør og skallende maling bag pladefryser. Der mangler
småting som virksomheden oplyser er udbedret i løbet af de
næste 14 dage.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret procedure for
ommærkning af frosne fiskevarer der sælges som optøede. Der
var ingen ompakning ved kontrolbesøget, og virksomheden
oplyser der ikke er sket denne type ompakning siden sidste
kontrolbesøg. Ok.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Chilenske laks,
Stillehavs torsk og Torskevinger på frost.
Det indskærpes, sporbarhed skal sikres i alle led.
Følgende er konstateret: Virksomhedens produktionsrapport
817, vedrørende et parti af torskevinger, henviser til

X

produktionsrapport nr. 4355 fra opskræringsafdelingen, og at
der skulle være indfrosset 3.500 kg. Af produktionsrapoort fra
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opskæringsafdelingen fremgår det, at kun 2.150 kg er kørt til indfrysning. Af lagerliste fremgår den indfrosne
mængde - 3.500 kg.
Virksomheden er ikke umiddelbart i stand til at redegøre for forskellen.
Virksomheden valgte på den baggrund, selv at tilbageholde partiet indtil sporbarheden var sikret. Inden der
sælges af partiet vil virksomheden indsende sporbarhed og kun efter accept fra Fødevarestyrelsen sælge af
partiet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vil finde en forklaring og indsende denne.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Der er optaget fotos.
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