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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

Ingeman Andersen

uden anmærkninger: Hygiejne ifbm. produktion, herunder
Fibigers Gade 10

pakning af fisk i plader til indfrysning, håndfiletering og

7730 Hanstholm

maskinfiletering. Mundtligt gennemgået virksomhedens

32092284

procedure for friskhedsbedømmelse af fisk, herunder sensorisk

4522

bedømmelse og kontrol for fremmedlegemer og parasitter.
Virksomheden oplyser at medarbejdere instrueres i
1

parasitkontrol. Virksomhedens affaldshåndtering.

4

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler/ udstyr.

2

Bøde fremsendt på 15.000 kr

1

Følgende er konstateret: I råvarekølerum i tilknytning til
afdeling 4 findes tykke hvidlige og gullige belægninger af
fiskerester i tykt lag på gulvet langs vægge og foran robot. I

1

færdigvarekølerum ses tilsvarende tykke hvidlige og gullige

1

belægninger også på gulvet langs flere vægge. Ved håndvask i

1

tilknytning til området hvor pakning af fars foretages, findes
papirbeholder med grøn skimmellignende vækst i selve
beholderen. I MSC MAP lokale gror sort skimmellignende
belægning på gummifuge omkring dør. I pakhus findes en kniv i
holder med tæt belægning af fiskerester på skaft og kniv.
Fotodokumentation er taget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har arbejdet
med det og forsøgt at fjerne det. Områderne er blevet mindre.
Vi kan ikke se hvad vi kan gøre mere. Rengøringsselskab og
dem der leverer kemikalier har ikke flere løsningsforslag.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: Afdeling 1,
afdeling 4, råvarekøler og pakhus.
Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler og udstyr.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes i god stand.

X

X

Redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med
fødevarer, skal være udformet og være fremstillet af sådanne
materialer og holdes i en sådan stand, at risiko for
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kontaminering reduceres mest muligt.
Følgende er konstateret: Skade på vægfliser i afdeling 1. Revnet og afskallet gulvbelægning ses ved porten ind til
rum med maskinfiletering, afdeling 4. I rummet med hæve/sænke-borde til brug ved stabling af fiskekasser
fremstår gulvet med revner og skader, så vand kan ansamles. I område omkring fødekarret ses overflade på
truckværn slået istykker flere steder. To trucks på virksomheden ses med rustbelægninger, der er ved at knække
af. I modtagerum ses kloakdæksler, der tidligere har været fyldt ud med beton, som nu fremstår med manglende
belægning og deraf har flere store huller, der fyldes med vand. I færdigvarekøl ses afskallet maling på malede
vægfliser. I samme lokale ses et område af gulvet under rør med ujævn, stenet belægning. Gulvbelægning foran
indfryser fremstår med tydelig revne i det meste af indfryserens længde. Hjørne på indfryser fremstår med
beskadiget metal. Mur ved indgang til lokale med indfryser fremtår med beskadiget beton. Fotodokumentation
er taget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det vil blive bragt i orden.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse og
udpegede CCP'er.
Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater er stikprøvevist kontrolleret for
perioden 1. januar 2020 til 27. oktober 2020 på følgende områder: Kvalitet og temperatur færdigvarelager,
færdigvarekontrol under produktion (fersk) samt råvaremodtagelse.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Kuller MSC.
Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: fiskehandelsnavne m.v. (handelsbetegnelse, produktionsmetode
og fangstområde).
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
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kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Virksomheden oplyser at de ikke har haft nogen import i indeværende kalenderår.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering og autorisation er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Særlige mærkningsordninger: Virksomheden har ikke haft økologiaktiviteter siden foråret 2019. På denne
baggrund trækkes virksomhedens økologirapport tilbage. Virksomheden vejledt i ansøgningsprocedure såfremt
de senere ønsker at genoptage aktiviteten.
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