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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring
/emballering af ikke letfordærvelige fødevarer på lager, samt
Kliplev Erhvervspark 8

procedurer for transport af ikke-letfordærvelige fødevarer.

6200 Aabenraa

Kontrolleret spor af skadedyr.

65674815

Kontrolleret at fødevarer er korrekt hævet over gulv og at
emballage er intakt og at der er pænt og ryddeligt på lageret.
Spurgt ind til om virksomheden har haft returvarer siden sidste
1

tilsyn. Set procedure for returvarer.

1

Spurgt ind til om virksomheden har biprodukter (affald) på
virksomheden og hvad de gør ved dem.

1

Set virksomhedens procedure for tilbagetrækning og set
hvordan virksomheden sidste sag er blevet håndteret.
Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagelse af varer

1

direkte fra 3. land og om virksomheden modtagekontrol,

1

herunder registrering af oplysninger for indgående og

1

udgående varer.
Virksomheden er godkendt som kontrolsted (CP) – kontrolleret
at de forsat er godkendt som toldoplag hos Skat.

1

Spurgt ind til om virksomheden besøgt/lavet audit hos

1

leverandøren i 3. land og er leverandøren 3. partscertificeret.
Kontrolleret om virksomheden bedt leverandøren foretage
analyser af produktet, eller foretager virksomheden selv
analyser af produktet og om virksomheden har indhentet
erklæring fra leverandøren, og er indholdet af erklæringen
relevant for produktet om produktet overholdeler
EU-maksimalgrænseværdier.
Kontrolleret virksomheden mulighed for hygiejnisk
prøveudtagning. Ingen anmærkninger

X
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af reoler og
rengøring generelt på lageret og gennemgået procedure for
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2 timer 45 min.
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rengøring på lageret. Spurgt ind til virksomhedens procedure for rengøring af virksomhedens køretøjer. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens egenkontrol for importaktiviteter af vegetabilske
fødevarer. Gennemgået virksomhedens lister for importerede vegetabilske produkter fra tredje lande. Kontroller
at virksomheden har udarbejdet en risikoanalyse og egenkontrolprogram som er dækkende for importerede
varer og spurgt ind til hvordan virksomheden sikrer sig at de overholder EU- lovgivningen /danske særregler og
om virksomheden forholder til restriktions bekendtgørelsen. Ingen anmærkninger
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på nogle produkter ved se virksomhedens faktura eller
følgeseddel. Kontrolleret om der er sammenhæng mellem produkt og dokumentation. Ingen anmærkninger
Godkendelser m.v.: Kontrolleret om virksomheden importerer fødevarer fra 3. lande under restriktion.
Kontrolleret at virksomheden kan dokumentere, at den har forhåndsanmeldt sendinger under
restriktionsbekendtgørelsen til grænsekontrol, herunder evt. krav til CHED-D og har dokumentation i form af
frigivelsesattest/CHED-D for frigivelse til fri omsætning af restriktionsvarer.
Kontrolleret om virksomheden kan fremvise de lovpligtige sundhedscertifikater, erklæringer, analyseattester.
kontrolleret at virksomheden har en analyseplan for at efterprøve værdien af analyserne fra 3. land
og om virksomheden analyseattester med ved levering.
Kontrolleret om virksomheden kan dokumentere/har procedurer for, at den tilbageholder sendingen indtil
Fødevarestyrelsen som har foretaget dokumentkontrol, og evt. udtaget prøver til analyser og endelig frigivet
sendingen.
Kontroller om virksomheden kan dokumentere, at den bruger et grænsekontrolsted.
Virksomheden er godkendt som kontrolsted (CP) – kontrol af om de forsat er godkendt som toldoplag hos Skat.
Kontrolleret at virksomheden har reageret(set procedure) ved evt. overskridelse af EU´s
maksimalgrænseværdier for pesticidrester på de prøver vi har udtaget og foretaget korrigerende handlinger
efter at have modtaget analyseresultatet. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer (INDTAST), herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol.
[Modtaget/Udtaget kopi af dokumentation for INDTAST til krydskontrol].
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Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer - kontrol af løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende
regnskab med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte råvarer / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i
udvalgte produkter / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer, herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol.
Kontrolleret at regler og fastlagte procedurer for import fra 3. lande følges, herunder at korrekt udfyldte
kontrolattester følger med importerede økologiske fødevarer.
Kontrolleret mærkning, herunder markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/ geografisk oprindelse.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter,
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
Kemiske forureninger: Kontrolleret rutiner for fremskaffelse af erklæring fra leverandør om overholdelse af EU
maksimal grænseværdier for pesticider. kombineret med stikprøvevis fremskaffelse af analyseresultater fra
leverandør og egne prøveudtagninger/analyseattester. Ingen anmærkninger
Emballage m.v.: Kontrolleret ved import af fødevarer fra 3. lande at virksomheden har sikret sig dokumentation
for, at fødevarekontaktmaterialer, der er anvendt til indpakning af fødevarerne, overholder EU-regler. Set for
papirsække - ingen anmærkninger.
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