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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: virksomhedens procedure for
Humletorvet 27, 3

tilbagetrækning.

1799 København V

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

34602824

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret virksomhedens
1

procedurer for anmodning om vandmærkepapirer og
opbevaring i aflåst skab. Følgende er konstateret: Alle
virksomhedens vandmærke ark, ubrugte, brugte, annullerede
samt kvitteringer for udlevering ligger i ringbind på åbent

1

kontor. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Virksomheden oplyser at de er i gang med at etablere aflåst

2

sted. Vejledt generelt om regler for sikring af
vandmærkepapirer.
Følgende er kontrolleret: Virksomhedens fysisk register med
kopi af anvendte certifikater og annullerede certifikater samt
styring af disse (i nummerrækkefølge). Følgende er konstateret:
Virksomheden fremviser arkiv med henholdsvis annullerede og
anvendte certifikater. af registretret fremgår ikke alle anvendte
og annullerede certifikater samt erstatningscertifikater.
Virksomheden viser et digitalt register, men der mangler i alt 6
udleverede vandmærkepapirer som fremgår af med kvittering
for udlevering. konkret kan virksomheden ikke vise vandmærke
papir 3422703 og 3422704 samt nr. 3289163. Det indskærpes,
at virksomheden skal kunne fremvise et register med alle
brugte/anvendte og annullerede certifikater. Virksomheden
havde ingen bemærkninger.
Vejledt konkret om regler for register. Indskærpelse medfører 2
gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages.
Se klagevejledning på bagsiden eller på udleverede/fremsendte

X

retssikkerhedsblanket.
Følgende er kontrolleret:Egenkontrol for eksport, herunder
skriftlige procedurer for sikring af at virksomheden overholder
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krav i anvendte eksportcertifikater, samt dokumentation for at et givent certifikat er gennemgået og betingelser i
certifikatet er overholdt. Det indskærpes, at eksportvirksomheder skal udføre egenkontrol med det formål at
sikre og dokumentere overholdelse af de relevante betingelser i eksportbekendtgørelsen, certifikater og øvrige
dokumenter, som forelægges tilsynsmyndigheden, samt krav for eksport til det pågældende land.
Egenkontrolprocedurerne skal være angivet i virksomhedens egenkontrolprogram. Følgende er konstateret:
Virksomhedens skriftlige egenkontrol mangler procedure for håndtering af erstatningscertifikater, angivelse af
"pligttekst", sikring af kopi af Fødevarestyrelsen stemplet, dateret og underskrevet anvendt certifikat.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Vejledt generelt om regler for dækkende skriftlige procedure. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende
kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller på udleverede/fremsendte
retssikkerhedsblanket.
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