Megafood ApS
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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af
oplysninger modtaget under anden kontrol.
Sintrupvej 30 - 32

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for

8220 Brabrand

kontrol.

27518702

Mærkning og information: På baggrund af oplysninger
modtaget i forbindelse med kontrol i anden virksomhed har
Fødevarerejseholdet kontrolleret virksomhedens
sporbarhedsprocedurer/-dokumentation i forbindelse med et
konkret køb og konkret salg af fødevarer.
På baggrund af virksomhedens oplysninger konstateret, at en
konkret, navngiven fødevarevirksomhed tidligere gået konkurs,
og Megafood ApS har overtaget virksomhedens/konkursboets
2

aktiver - herunder et varelager med fødevarer.
Fødevarerne er herefter videresolgt til anden navngiven
virksomhed.
Fødevarerne er ikke blevet transporteret fysisk til Megafood
ApS' adresse, men er transporteret direkte fra
konkursvirksomhedens adresse og til den anden navngivne
virksomheds adresse.
Megafood ApS' repræsentant fremviser en overdragelsesaftale,
og forklarer, at Megafood ApS har underskrevet den. Men idet
originalen ikke ligger her, så fremgår underskrift ikke på printet.
Repræsentanten forklarer videre, at der i forbindelse med
overdragelsen og aftalen er lavet en liste, som er bilag til
aftalen. Det er en udspecificering af, hvilke fødevarer, der er
med i handlen (både ved Megafood ApS' køb og senere salg af
fødevarerne).
Denne liste har repræsentanten imidlertid ikke tilgængelig på
kontroltidspunktet. Det er en anden navngiven medarbejder,
som mest har været inde over sagen, og som har materialet.
På den baggrund indskærpes det, at sporbarheden skal sikres i
alle led.
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Fødevarerejseholdet konstaterer jf. ovenstående, at der på
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kontrolbesøget ikke kan fremvises sporbarhedsdokumentation for køb af konkursboets fødevarer, og ej heller
sporbarhedsdokumentation i forbindelse med videresalget af samme fødevarer. Der henvises alene til en
(optællings)liste/"Bilag 1", som ikke kan fremvises.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det har været et særligt tilfælde. Det er en anden medarbejder,
som har været inde i sagen. Jeg kender kun lidt til det. Kurator har/skal have sporbarhedsdokumentation. Den
anden medarbejder er tilbage i næste uge og han vil kunne redegøre for det og vise flere dokumenter m.m.
(Virksomheden har efterfølgende fremsendt den omtalte liste til Fødevarerejseholdet. Listen er alene en
optællingsliste, som i forbindelse med Fødevarerejseholdets kontrol i anden virksomhed har vist sig at være
fejlbehæftet).
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Virksomheden har under kontrollen udleveret kopi af relevant materiale.
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