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Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret:
Offentliggørelse af kontrolresultat på egen hjemmeside.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke offentliggjort
seneste kontrolresultater på egen hjemmeside.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for offentliggørelse samt
fremgangsmåden herfor, der kan findes i vejledningen på
https://www.findsmiley.dk/om_smiley/info_til_virksomheder/S
ider/Generelt/Kontrolrapporter_paa_virksomhedens_hjemmes
ide.aspx
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og
fødevarekontaktaktiviteter.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Virksomhedens GMP-procedurer.
Følgende procedurer er kontrolleret tilbagetrækning,
varemodtagelse og færdigvarekontrol.
Ydermere kontrolleret virksomhedens procedure for intern
sporing. Ser stålcertifikat på 114,3 mm. 316 stål samt
overensstemmelseserklæring fra en leverandør.
Virksomheden var i gang med at opdatere deres
overensstemmelseserklæring. Vejledt generelt om regler for
overensstemmelseserklæringer.



Information om Fødevarestyrelsens kontrol og retssikkerhed

Klagevejledning

Du/virksomheden kan inden 14 dage bede om en skriftlig begrundelse for afgørelsen.

Du/virksomheden kan endvidere klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra

afgørelsen er meddelt.

Hvis du/virksomheden ønsker at klage, skal du/virksomheden gøre det digitalt via klageportalen for Nævnenes Hus:

kpo.naevneneshus.dk. Log på klageportalen med NemID.

Klagen skal være tilgængelig i klageportalen for Fødevarestyrelsen inden fristens udløb. Klager, som modtages efter

fristens udløb, vil normalt ikke blive behandlet.

Fødevarestyrelsens tilsynsførende kontrollerer eller

udtager prøver som led i den regelmæssige kontrol,

med mindre der står andet på kontrolrapporten.

Kontrollen er som udgangspunkt ikke anmeldt i

forvejen, fordi reglerne kræver uanmeldt kontrol.

Ret til bistand

Den, som kontrollen retter sig mod, kan lade sig

repræsentere eller bistå af andre under kontrollen.

Hvis det af hensyn til især formålet med kontrollen

eller en effektiv kontrol i øvrigt er nødvendigt, skal

den tilsynsførende dog ikke vente på, at andre

personer tilkaldes, før kontrollen går i gang. Hvis der

ikke ventes på bistanden eller repræsentationen, skal

den tilsynsførende begrunde dette mundtligt.

Den tilsynsførende har ret til at kontrollere

Den tilsynsførende har ret til at komme overalt i

virksomheden, dyrlægepraksis eller på bedriften og

har ret til at udtage prøver vederlagsfrit, undersøge

transportmidler, forsendelser, dokumenter,

elektroniske data og lignende.

Formål med kontrol

Formålet er at kontrollere, at reglerne på foder-,

fødevare- og veterinærområdet bliver overholdt.

Reglerne skal sikre dyr og menneskers sundhed, de

skal sikre forbrugerne sunde og sikre fødevarer, at

foder og fødevarer ikke markedsføres med ukorrekt

eller vildledende mærkning, samt at tilvirkning og

salg af foder og fødevarer foregår hygiejnisk

forsvarligt.

Reglerne medvirker til at sikre foder- og fødevare-

producenter samt forbrugere af fødevarerne rimelige

og ensartede vilkår.

Regler (med evt. senere ændringer)

Anmeldelse af kontrolbesøg

Retssikkerhedsloven § 5, jf. LBK. nr. 1121 af 12/11/ 2019.

Adgang uden retskendelse

Lov om hold af dyr § 65, jf. LBK nr. 9 af 06/01/2022

Lov om dyrevelfærd § 50 jf. LBK nr. 1597 af 08/07/2021

Dyrlægeloven § 33, jf. LBK nr. 1523 af 26/10/2020

Foderstofloven § 3, jf. LBK nr. 1000 af 02/07/2018

Fødevareloven § 53, jf. LBK nr. 8 af 06/01/2022

Økologiloven § 19, jf. LBK nr. 152 af 29/01/2021

Landbrugsstøtteloven § 4, stk. 2, jf. LBK nr. 115 af

06/02/2020

Relevante EU-regler om kontrol

Forordning (EU) 2017/625

om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter

med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og

foderlovgivningen, og reglerne for dyresundhed og

dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelses-

midler.

Forordning (EF) 1082/2003

om gennemførelsesbestemmelser til Europa

Parlamentet og Rådets forordning.

Forordning (EF) 1760/2000

om indførelse af en ordning for identifikation og

registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og

oksekødsprodukter.


