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Indledning 

Denne politik beskriver vores fødevaresikkerhed hos HCS A/S Transport & Spedition (herefter blot angivet 
”HCS”) og i koncernforbundne selskaber, hvor HCS har bestemmende indflydelse. Politikken omfatter således 
hele koncernen og forpligter samtlige medarbejdere. Fødevaresikkerhed omfatter, hvorledes HCS håndterer, 
opbevarer og transporterer fødevarer. Politikken om fødevaresikkerhed gælder således i samtlige aspekter, hvor 
vi har med fødevarer at gøre. 
 

Fødevaresikkerhed 

Som fødevaretransportør er fødevaresikkerhed med en ensartet tankegang og grundlag i driftsprocesserne en 
selvfølge for HCS. Vores mål er at undgå afvigelser, der kan påvirke sikkerheden og kvaliteten af fødevarer. 
                                                           
HCS implementerer fødevaresikkerhedsprocedurer gennem personaleuddannelse og gennem 
informationskanaler om relevante fødevaresikkerhedsemner. Ledelsen fremmer fødevaresikkerhedskulturen og 
det er forankret i medarbejdernes bevidsthed, hvilke elementer der er nødvendige for at opfylde kvalitetskravene 
inden for fødevarelogistik. 
 
Overholdelse af aftalte fødevaresikkerhedskrav er et ansvar for alle medarbejdere i hele HCS og er integreret i 
lokale ledelsessystemer, der involverer alle stadier af processen. 
 
Hos HCS vil vi: 
• Overholde alle lovmæssige og regulatoriske krav vedrørende fødevaresikkerhed i de lande, hvor vi opererer 
 
• Overholde med kunder gensidigt aftalte krav inden for fødevaresikkerhed 
 
• Implementere lokale ledelsesplaner for at overvåge vores præstation og overholdelse af definerede mål 
 
• Sikre, at denne politik kommunikeres, implementeres og vedligeholdes på alle niveauer i HCS 
  
• Øge bevidstheden, opmuntre til deltagelse og uddanne medarbejdere i spørgsmål om fødevaresikkerhed 
 
• Samarbejde med leverandører og kunder for at tilpasse sig fødevaresikkerhedskravene til vores tjenester 
 
• Tilvejebringe ressourcer til implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af det lokale 

ledelsessystem og relaterede standarder, som HCS er certificeret efter. 
 
HCS er p.t. ved at blive certificeret inden for IFS-Logistics 2.3 (Transport af fødevarer), og forventer at blive 
certificeret i foråret 2023. 
 

Anvendelse 

Dilemmaer inden for fødevaresikkerhed i HCS skal diskuteres og vurderes af de relevante ansvarlige i HCS, når 
sådanne dilemmaer opstår. 
 
Der foretages løbende evaluering af egne indsatser, handlinger og politikker inden for fødevaresikkerhed. En 
sådan evaluering skal inkludere en vurdering af, hvorvidt det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt at foretage 
ændringer til denne politik eller relevante procedurer i HCS. 
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