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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
ALC

affaldshåndtering på skansevej, hygiejniske hådvaskefaciliteter

Skansevej 1

på kontrolrum. Ingen anmærkninger.

8000 Aarhus C

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

32783503

anmærkninger: Renholdelse af følgende gulvarealer på
skansevej og Pakhus 402A. Renholdelse af kontrolrum.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
1

kontrolrum. Ingen anmærkninger.

1

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens

1

risikoanalyse.

2

Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig

1

risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise en
dækkende risikoanalyse. Virksomheden kan fremvise en

1

skabelon til risikoanalyse klargjort fra moderselskab.

1

Skabelonen er ikke tilpasset virksomheden. Eksempelvis har
virksomheden ikke beskrevet sine aktiviteter eller taget stilling
til om forudfyldte beskrevne aktiviteter er gældende i
virksomheden (ja/nej felter).
Virksomheden havde følgende bemærkninger:Virksomheden
havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: visning af
kontrolraport via virksomehedens hjemmeside.
Følgende er konstateret: Link til kontrolrapporter er ikke
anbragt et på et let synligt sted på hjemmesiden og der linkes
kun til én kontrolrapport.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om løsningsmuligheder for link samt placering

X

synligt på hjemmesiden.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger. Virksomhedens fødevaraeaktiviteter i forhold til
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2 timer 35 min.
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at virksomhden er godkendt som kontrolsted for produkter af ikke-animalsk oprindelse.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer kokusmælk (Pakhus 402A), herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført
modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer, kontrol af løbende registreringer og sporbarhedskontrol med
udgangspunkt i udvalgte produkter (kokusmælk og ris) samt kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret at regler og fastlagte procedurer for import fra 3. lande følges, herunder at korrekt udfyldte
kontrolattester følger med importerede økologiske fødevarer. Set stikprøver af afstemplede kontrolattester og i
TRACES NT. Virksomheden har procedure for at fremsende afstemplet original papirugave til importør. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved opbevaring ris og
kokusmælk. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
Vejledt konkret om at FVST ikke skal underetttes ved evt. skift af anvendte pakhuse på havneområdet som er
underlagt virksomhedens procedurer. Virksomheden har dette beskrevet i egenkontrolprogrammet for
økologiske aktiviteter.
Retsikkerhedsblanket blev fremvist ved tilsynets start.
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