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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af
anonym anmeldelse.
Søren Nordbysvej 27-29

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for

9850 Hirtshals

kontrol.

16386901

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

9257

uden anmærkninger: Kontrolleret håndtering af laks, laksesider,
afskær fra laks under produktion. Produkter, der er faldet af
1

bånd og ned på gulv bliver smidt til affald.

2

Hygiejne: Rengøring: Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes

1

fødevarer, skal holdes rene.
Følgende er konstateret: "tagrende" ved isanlæg fremstod med
tydelig mængder af nyt snavs. Ved kontrollen har isanlægget
værert anvendt i ca. 6 timer efter rengøring.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
vil forøge frekvensen for rengøring af tagrende.

2

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er konstateret: Ved
indgang til cutter-rum er "flap-døre" fjernet og de 4 huller fra
hængsler ikke tildækket.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Særlige mærkningsordninger: Det indskærpes, at
virksomheden skal overholde vilkårene for virksomhedens
økologirapport. Virksomheden indskærpes, at virksomheden
skal fastlægge og løbende opdatere alle de konkrete
foranstaltninger, herunder egenkontrolprocedurer, der skal
træffes i forbindelse med enheden, lokalerne eller aktiviteten
for at sikre, at denne bekendtgørelse og rådsforordningen
overholdes. Beskrivelsen af foranstaltningerne skal optages i

X

økologirapporten. Detailbeskrivelser, som ikke er væsentlige for
beskrivelsen af de grundlæggende kontrolforanstaltninger og
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-procedurer, kan udelades i økologirapporten, hvis de til enhver tid er tilgængelige hos den erhvervsdrivende.
Virksomheden indskærpes videre, at virksomheden skal føre optegnelser til dokumentation af gennemførelse og
overholdelse af økologirapportens vilkår. Dokumentationen skal til enhver tid være tilgængelig for
Fødevarestyrelsen, og den skal opbevares i minimum 5 år.
Følgende er konstateret: Virksomheden overholder ikke vilkår stillet for produktion af økologiske fødevarer.
Ved gennemgang af 6 elektroniske partikort er der anvendt mere end der er modtaget.
Ved gennemgang af de 6 håndskrevne sporbarhedsdokumentation – skema 4c – kan ses, at der er
overensstemmelse mellem den modtagne og den anvendte mængde resultatet et helt andet.
Virksomheden’s elektroniske partikort er ikke gennemskuelige, idet der eksempelvis registreres, hvis en given
varer skal anvendes til et andet varenummer, hvis der er anvendt vare fra et andet partinummer eller der har
været andre reguleringer.
Virksomheden har oplyst at der er en til to personer, som kan forklare / gennemskue det omtalte partikort.
Der er således uklarhed om, hvilke tal der skal anvendes hvornår og hvilke der overføres til økologiregnskabet.
Det overordnede regnskabsmæssige krav i økologiforordningen er, at der skal kunne dokumenteres balance
mellem input og output. Økologibekendtgørelsens specifikke krav til registreringer og regnskaber er fastsat med
henblik på, at virksomheden kan dokumentere, at økologiforordningens krav opfyldes. Herunder skal det enkelte
parti/lot -nummer også kunne følges.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får straks rettet op.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledningen på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Der er optaget foto.

30-09-2019

