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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol med udgangspunkt i
reglerne om Fiskesporbarhed. Udleveret retssikkerhedsblanket.
Kirstinehøj 75

Vejledt om betalingsbekendtgørelsen.

2770 Kastrup

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret: Virksomhedens

25588037

egenkontorl i forbindelse med varemodtagelse og

4403

risikovurdering.
Følgende er konstateret: Under punktet varemodtagelse er ikke
nævnt kølet fisk eller fiskeprodukter. Der findes ingen
risikovurdering for kølet fisk. Virksomheden køber fersk fisk
som leveres og sælges samme dag. Så fisk opbevares i
1

virksomheden i max 12 timer.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse ved denne kontrol.
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Vejledt generelt om at alle produkttyper og aktiviteter skal
være i virksomhedens risikovurdering og fremgår i
egenkontrollen.
Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter:
pakning og mærkning af et konkret parti af virksomhedens eget
opskåret kød. Virksomheden har vaccumpakket eget opskåret
kød og mærket med virksomhedens autorisationsnummer.
Pakningerne er efterfølgende placeret i en genbrugskasse fra
Hollandsk virksomhed påtrykt hollandsk autorisationsnummer.
Forholdet anses som en bagatelagtig overtrædelse ved denne
kontrol. Ingen anmærkninger.
Vejledt virksomheden om der ikke må anvendes
genbrugspapkasse.
Det indskærpes, at fiskevarer og akvakulturprodukter, som
bringes i omsætning i Unionen, uanset deres oprindelse eller
afsætningsmetode, kun må udbydes til salg til den endelige
forbruger eller til storkøkkener, hvis de er behørigt mærket
med følgende oplysninger:
a) artens a) artens handelsbetegnelse og videnskabelige navn

X

b) produktionsmetoden, navnlig med følgende ord »…
fanget…« eller »… fanget i ferskvand …« eller »opdrættet…«
c) navnet på det område, hvor produktet er fanget eller
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opdrættet, og den
fiskeredskabskategori, der er brugt til fangsten.
d) om produktet er optøet
e) mindste holdbarhedsdato, hvor dette er relevant.
Følgende er konstateret: På tilfældige udvalgte salgsfakturaer af fisk er ikke opgivet forbrugeroplysninger. Det
gælder både for kølede og frosne fisk ( Torskeloin, stenbidderrogn, laksefilet )
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden var ikke klar over dette og vil straks få det rettet
op. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Der er udleveret forskellige dokumenter, faktura og følgesedler. der er optaget fotos af produkter.
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