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Fødevarerejseholdet har foretaget opfølgende kontrol.
Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for
Røgerivej 2

kontrol.

9990 Skagen

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af

32082327

fisk og fiskevarer ved gennemgang af produktion. Herunder

5310

friholdelse af gulv og isning af fisk, Ok.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring generelt i
1

produktion og på kølelagre, Ok.
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Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret virksomhedens lokaler

1

ved gennemgang af virksomheden. Følgende er konstateret: I
kølerum bag lakselinie er der mangler i fugning ved overgang
mellem væg og gulv. Virksomheden oplyser den er
opmærksom på forholdet.
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Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning på etiket af
protionsskåret og vakuumpakket stiksaltet laks. Konstateret at
der hverken af varebetegnelse eller ingrediensliste fremgår at
produktet er stiksaltet og med er tilført ca. 4 % af en ca. 1 %
saltopløsning. Virksomheden har via kunde redegjort for regler
gældende i modtagelandet, hvoraf det fremgår at tilsat vand
ikke behøver fremgå af ingrediensliste, hvis den tilsatte
mængde er under 5%. Ok.
Fulgt op på administrativ bøde fra forrige kontrolbesøg.
Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Der sker opvejning af alle kar inden afsendelse
til Vestre Strandvej. Virksomheden gør opmærksom på at
mængderne er ca. da især for kar, der fyldes direkte fra
skærebånd, idet der sammen med produkterne medfølger
meget vand og der løbende tilføres is for at holde
temperaturen. Dette oplyser virksomheden imødekommes ved,
at den vejede afsendte vægt, efterfølgende suppleres og ikke
erstattes af tilrettede tal fra Vestre Strandvej.
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Virksomheden er den 21. august 2019 orienteret om, at anmærkninger til virksomheder med dårlig
regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Dette indebærer, at Fødevarestyrelsen vil gennemføre endnu et ekstra kontrolbesøg i virksomheden, selvom der
på dette kontrolbesøg ikke er meddelt anmærkninger.
Det sker med henblik på at medvirke til en varig forbedring af virksomhedens regelefterlevelse.
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