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Godkendelse m.v.: Frekvensbaseret tilsyn ved Hansen Jensen
Transport A/S.

Tilstede ved kontrollen fra virksomheden var: Pernille Roth
samt Stinne Møller og fra Fødevarestyrelsen: Maria Fredberg

Registrering: Har registrering til kategori 1, 2 og 3. P.t.
transporteres der kategori 3 materiale. Ingen anmærkninger.

Aktiviteter: For tiden kører én trækker med en 6-rumsopdelt
container. Denne container anvendes udelukkende til ABP. Der
transporteres svinefedt fra DAKA og valle fra forskellige
mejerier til landmænd. Ingen anmærkninger.

Handelsdokumenter: Er stikprøvevist gennemgået for de
seneste 2 år.

De gennemgåede handelsdokumenterne fra transport af valle,
manglede generelt godkendelsesnumre.

Et ældre handelsdokument fra transport af svinefedt fra DAKA,
der blev gennemgået manglede også godkendelsesnumre,
mens de nyere handelsdokumenter indeholdt alle de
nødvendige informationer.

Virksomheden er vejledt omkring handelsdokumenter:
* Dato for afsendelse af materialet
* Angivelse af kategori
* For kategori 3-materiale og deraf afledte produkter, der skal
anvendes til fodringsformål skal der desuden angives:
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- Dyreart
- Henvisning til det relevante punkt i artikel 10 i Biproduktforordningen
- Dyrets øremærkenummer, hvis relevant
* Mængden af materialet – angives som vægt, rumfang eller antal kolli
* Afsendelsesstedets navn og adresse samt stedets godkendelses- eller registreringsnummer
* Transportørens navn, adresse og registreringsnummer
* Bestemmelsesstedets navn og adresse samt stedets godkendelses- eller registreringsnummer
* Hvis relevant: afsender og modtagers navn og adresse samt godkendelses- eller registreringsnummer
* Hvis relevant: oprindelsesvirksomhedens/-anlæggets godkendelses- eller registreringsnummer
* Hvis relevant: behandlingens art og behandlingsmetoder
* Den ansvarlige persons underskrift – farven skal afvige fra påtrykkets farve.
Ingen anmærkninger.

Mærkning af køretøj: Virksomheden fortæller at containeren er mærket med Kategori 3 – Ikke til konsum. Ingen
anmærkninger.

Rengøring/smittebeskyttelse: Chaufføren forestår den daglige rengøring med varmt vand og sæbe i
virksomhedens egen vaskehal. Følgende procedure anvendes i tilfælde at spild i forbindelse med aflæsning:
Chaufføren ringer til kontoret, som efterfølgende kontakter en ekstern part til at forestå opsamling m.m. og den
efterfølgende destruktion. Ingen anmærkninger.

Fysisk tjek af køretøjet: Ikke set. Ingen anmærkninger.
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