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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af
1

oplysninger modtaget under anden kontrol.

2

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for
kontrol.
Der er samtidig foretaget kontrol på slagteriet på samme
adresse.
Mærkning og information: Kontrolleret virksomhedens
sporbarhedsdokumentation i forbindelse med levering af
animalske fødevarer (oksemørbrad, hakket kød m.m.), som
bl.a. er fra fra slagtninger, som slagteriet på adressen har
foretaget, af en konkret navngiven leverandørs dyr.
Virksomheden har stilet fakturaer til modtageren ved at anføre
navngiven virksomhed, adresse og CVR-nummer.
Fødevarerejseholdet konstaterer, at der på den adresse findes
både en engros- og en detail-fødevarevirksomhed, hhv. et
engros-frostlager og en restaurant, som er registreret hos
Fødevarestyrelsen. Begge er registreret i samme CVR-nummer.
Fakturaerne er ikke formuleret entydigt, så det kan afgøres, om
der leveres til den ene eller den anden, og modtageren er
dermed ikke entydigt idenficeret.
Hårby Slagteren oplyser, at der efter deres opfattelse er tale
om leverancer til restauranten, idet det er dér varerne leveres
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og personalet dér, som man er i kontakt med ved leverancerne.
1 time
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På baggrund af overstående vurderes der at være tale om begatelagtig overtrædelse mht. indentifikation af
modtager.
Der er vejledt konkret om sikring af entydig identifikation af modtager - herunder også henset til at sikre, at
Hårby Slagterens detail-virksomhed alene leverer til andre detailvirksomheder og ikke til engros. Se i øvrigt
under Godkendelser.
Godkendelser m.v.: Det indskærpes, at virksomhedens registrering skal være dækkende for virksomhedens
aktiviteter. Følgende er konstateret: Virksomheden leverer animalske fødevarer til andre detailvirksomheder. Det
fremgår af virksomheden oplysninger og fremviste dokumenter.
Virksomheden er ikke registreret til denne aktivitet på kontroltidspunktet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det troede vi, at vi var. Vi har før talt med den tilsynsførende om
det. Vi får det registreret.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomheden er vejledt om, at aktiviteten skal registreres via Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk.
Der er desuden vejledt konkret om reglerne for levering af animalske fødevarer til andre detailvirksomheder,
herunder 1/3-reglen og de begrænsninger, som gælder. Der henvises konkret til autorisationsbekendtgørelsens §
17.
Virksomheden har udleveret kopier af relevant materiale.
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