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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: set filetering og håndtering af ferske laks,
Søren Nordbysvej 24-26

herunder hygiejnisk håndtering, adskillelse af fødevarer og

9850 Hirtshals

animalske biprodukter samt flow.

13897441

Set pakning af forskellige produkter af fersk laks, herunder

9329

håndtering, isning, flow og emballering.
Opbevaring af fisk på køl og frost, herunder adskillelse af
1

råvarer og færdigvarer, hygiejnisk opbevaring og håndtering.
Gennemgået procedure for affald til animalsk biprodukt.
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Følgende er konstateret: ved kontrol af virksomheden fryserum
og -50 graders fryser på afd. 26, ses problemer med
sne/isdannelser i loft og på gulv i hele rummets udstrækning.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
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Vejledt generelt om beskyttelse mod kontaminering og
udarbejdelse af procedure for bekæmpelse af sne/isdannelser i
fryserum.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkning: Skadedyrssikring af porte og døre på
virksomhedens to afdelinger, samt set skadedyrsrapporter for
2019 fra eksternt skadesfirma.
Gennemgået virksomhedens vedligeholdelsesplan og
kontrolleret vedligeholdelse af produktionslokaler, lagerlokaler,
frost og kølerum samt udstyr i form af skovle, kar og bånd på
fileteringsmaskinerne.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: at virksomheden overholder krav og vilkår til
eksport af fødevarer til Kina samt kinesisk mærkning af varer
bestemt til Kina.
Virksomhedens ansvarsfordeling vedr. udstedelse af certifikater
hos eksternt firma.
Egenkontrol for eksport, herunder procedurer for sikring af at

X

virksomheden overholder krav i anvendte eksportcertifikater
som udstedes af eksternt firma, samt dokumentation for at et
givent certifikat er gennemgået og betingelser i certifikatet er
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overholdt. Kontrolleret sporbarhed for en specifik eksport til Kina.
Set virksomhedens indenrigserklæringer og sikring af opdatering.
Vejledt om udarbejdelse af liste over lande virksomheden eksportere til, evt. i forbindelse med:
ansvarsfordelingen vedr. udstedelse af certifikater.
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