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Team Freight A/S

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
For Div. Udenlandske Virksomheder

uden anmærkninger: Set hygiejne og husorden på lager og

Spangsbjerg Møllevej 100

læsseområde: OK

6705 Esbjerg Ø

Virksomheden har oplyst om arbejdsgange for modtagelse og

25080742

afsendelse af fødevarer: OK
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler og udstyr i
1

lager og omlæsseområde: OK Virksomheden har oplyst om

1

procdure for rengøring, herunder periodisk rengøring: OK

1

Ydet konkret vejledning om renholdelse af områder der støder
op til oplagringsområder. Følgende er konstateret: Et større

1

areal af lagerhallen anvendes ikke til lager pt. og renholdes
derfor ikke. Under omstændighederne vurderes det

1

bagatelagtigt, da der ikke opbevares fødevarer på lageret.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Vedligeholdelse af lokaler og udstyr i
lagerområde og omlæsseområde:
Kontrolleret skadedyrssikring: Ydet vejledning om at alle porte
skal være tætsluttende og om nødvendigt skal arbejdsgange til
sikring mod skadedyr sættes i system, f.eks. ved kontrol af
eksternt skadedyrsfirma.
Vejledt om udarbejdelse af vedligeholdelsesliste til løbende
registrering af mangler og frist for udbedringer.
Virksomhedens egenkontrol: Vejledt om at anskaffe eller
tilmelde branchekode. Virksomheden har ikke
fødevareaktiviteter, der ved risikoanalyse vil udpege kritiske
kontrolpunkter, hvorfor manglende risikoanalyse ikke er
sanktioneret.
Virksomheden har oplyst om gode arbejdsgange ved
håndtering af fødevarer: OK
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Visning af
kontrolrapport på hjemmeside.

X

Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke offentligtgjort
kontrolrapport på hjemmesiden.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
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1 time

Kontrolrapport
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For Div. Udenlandske Virksomheder
Spangsbjerg Møllevej 100
6705 Esbjerg Ø
25080742
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som en bagatelagtig overtrædelse. Virksomheden omlæsser fødevarer ca. 4 gange om året.
Vejledt generelt om offentliggørelse af kontrolrapporter på hjemmesiden.
Mærkning og information: Virksomheden har oplyst om arbejdsgange til styring af sporbarhed ved ind- og
udlæsning: OK
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens aktiviteter er i overensstemmelse med registrering: OK
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