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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Sæbe og aftørringsmidler ved håndvaske,
Søren Nordbysvej 27-29

opbevaring af fiskevarer på råvarekølelager i sildeafd. skæring

9850 Hirtshals

af filet samt pakning af samme.

16386901

Vejledt konkret om at køre bånd tomme ved pauser, at

9257

lakseafskær bliver sikret imod temperaturstigning samt
omkring kondensproblemer i kølelager ved hvidfisk.
1

Virksomheden oplyser at der bliver ændringer i flow omkring

2

februar 2020, her er der også vejledt omkring brug af kølelagre.

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.

1

Sorterrum til sildeproduktion, sildeskæreriet, kølelagre samt
sluse til hvidfisk
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene.

1

Følgende er konstateret: Der er sorte og enkelte grønne
belægninger i bla. lysarmaturer og fuger samt flere steder i loft.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Rengøring vil
blive intensiveret dags dato.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Vejledt generelt om at skema for kontrol af daglig rengøring
trænger til at blive revideret,
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: Sildeafd. samt hvidfiskeafd. Der er flere steder der
trænger til renovering, bla. fuger, rust, truck, maling,
virksomheden har plan for vedligeholdelse heraf der starter
februar 2020, hvor der også vil blive lavet om på flow i
produktionen. Plan vil blive gennemgået igen ved næste
kontrolbesøg, ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens skriftlige egenkontrolprogram

X

bliver revideret 10 december 2019, dette vil blive gennemgået
ved næste kontrolbesøg.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
05-12-2019

3 timer
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anmærkninger:
Krav og vilkår for godkendelse til eksport af fødevarer til særlige tredjelande, Kina.
Vejledt konkret om der til toiletter skal være opsat automatisk dørlukning samt at virksomheden er bekendt
med den kinesiske lovgivning i produktionen.

05-12-2019

