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Kontrolrapport ændret den 18. juli 2019.
4

Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af

4

mistanke om uregistrerede fødevareaktiviteter.
Udleveret retssikkerhedsblanket og henvist til klagevejledning.
Vejledt om betaling for kontrol.
Der er vejledt generelt om regler for hygiejne, instruktion af
ansatte, egenkontrol, sporbarhedsdokumentation m.v.
Kontrolrapport ændret den 5. august 2019.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed for
følgende fødevarer: Diverse grøntsager, fersk kylling, Snaps
Jubilæums Akvavit á 1,0 L., Faxe Kondi á 1,5 L. Bøde på 10.000
kr. tilbagetrukket, virksomheden politianmeldes.
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise
sporbarhedsdokumentation for ovennævnte fødevarer. Der
kunne ikke fremvises sporbarhedsdokumentation på nogle
fødevarer i virksomheden. De ansatte oplyser, at de kontakter
en manager, som så leverer fødevarer til virksomheden i en
varevogn uden følgesedler/faktura. Virksomheden havde ingen
bemærkninger.
Der sås ca. 720 flasker Snaps Jubilæums Akvavit á 1,0 L. fra
2012 uden sporbarhed og banderoler. Skattestyrelsen tilkaldt
under kontrol.
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Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering af
2 timer 20 min.
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fødevareaktiviteter i Fødevarestyrelsen.
Forbud mod produktion, salg og markedsføring af fødevarer fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden er ikke registreret i Fødevarestyrelsen. Det er uklart, hvem der er ejer,
idet virksomhedens dankortmaskine går til en anden fødevarevirksomhed med et andet CVR-nr., og der
modtages samtidig fødevarer fra denne virksomhed. Jf. CVR-registret er virksomhed på denne adresse
registreret med andet CVR-nr. Fødevarerejseholdet vurderer, at der er en sådan tvivl om ejerforholdet, at der er
tvivl om, hvem der reelt driver fødevarevirksomheden herunder er ansvarlig for at fødevarereglerne overholdes.
Blandt andet er der tvivl om, hvem der indkøber og sælger virksomhedens fødevarer. Dette har afgørende
betydning for en evt. tilbagetrækning af farlige fødevarer, hvor det skal kunne identificeres, hvorfra og hvortil en
fødevare er leveret. Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at det kan være forbundet med risiko for forbrugernes
sundhed, såfremt der er tvivl om, hvem der har købt og solgt en fødevare, således at en tilbagetrækning ikke kan
foregå på behørig vis i et tilfælde, hvor dette kunne anses som nødvendigt. Forbuddet er gældende indtil
Fødevarestyrelsen har ophævet forbuddet. Fødevarestyrelsen kan ophæve forbuddet, når virksomhedens ejer
har kontaktet Fødevarestyrelsen, registreret virksomhedens oplysninger korrekt, og der ikke længere er tvivl om
ejerskab. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får vi styr på. Der er en midlertidig ejer, og jeg skal
så overtage virksomheden senere.
Kontrolleret registrering af fødevareaktiviteter. Bøde på 10.000 kr. tilbagetrukket, virksomheden politianmeldes.
Følgende er konstateret: Virksomheden er ikke registreret til aktiviteter. Ejer har ikke ansøgt om registrering.
Virksomhedens manager oplyser, at han på et tidspunkt skal overtage virksomheden, og at han i forvejen driver
flere fødevarevirksomheder. Det vurderes derfor, at der er kendskab til regler for registrering inden opstart af
fødevareaktiviteter. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får vi styr på.
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