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Kontrollen er gennemført som administrativ kontrol.

Danmark A/S

Godkendelser m.v.: Kontrolleret import af en sending
Maltgørervej 8 H

jordnødder fra USA.

5471 Søndersø

Påbud om tilbagetrækning er sendt til virksomhedens e-boks

15233877

den 17. december 2021.
Følgende er konstateret: Virksomheden forhåndsanmeldte en
sending jordnødder i TRACES NT den 20. oktober 2021
(CHEDD.DK.2021.0001126 – Batch nr.: 92-B81947-20 +
92-B81945-20, i alt 20210 kg, container nr. PONU4610401).
Den 29. november 2021 kontaktede virksomheden
grænsekontrolstedet BCP Aarhus, og efterlyste en frigivelse af
sending på CHEDD.DK.2021.0001126, samtidig meddelte
virksomheden at containerens korrekte nr. er PONU7610401. I
følge oplysning fra PicIT så var denne container afhentet på
3

terminalen i Aarhus den 2. november 2021. Grænsekontrollen
BCP Aarhus kontaktede Told, som oplyste at PONU7610401
ikke var forsøgt ind fortoldet.
Ved kontrolbesøget i virksomheden den 6. december 2021
konstaterede Fødevarestyrelsen, at virksomheden havde
anvendt sendingen af jordnødder (CHEDD.DK.2021.0001126 –
Batch nr.: 92-B81947-20 + 92-B81945-20, i alt 20210 kg).
Sendingen med jordnødder var dels pakket i færdigpakninger
eller anvendt i færdigpakninger med blandinger af nødder.
Færdigpakningerne, hvor jordnødder fra den pågældende
sending indgår, var afsendt til eksternt lager og derfra var nogle
af færdigpakningerne afsendt og solgt til andre
fødevarevirksomheder. Virksomheden havde spærret
færdigpakningerne, der endnu ikke var solgt, på det eksterne
lager. Virksomheden oplyste på kontrolbesøget den 6.
december 2021, at de ville kontakte aftagere af
færdigpakningerne og bede dem om at sikre, at salget af disse
færdigpakninger til den endelige forbruger blev stoppet
(fjernet fra hylderne i butikkerne) og spærret på lager.
Virksomheden har efterfølgende indsendt bemærkninger til

X

sagen og har meddelt, at de ikke mener, at der skal ske
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tilbagetrækning fra detailbutikker.
Virksomheden havde følgende bemærkninger:
"Den pågældende container har været forsøgt forhåndsanmeldt efter reglerne, men pga. en simpel fejl i et ciffer
på containernummer i de oplysninger vi har modtaget fra shipping agent, er der samme mindre fejl i
anmeldelsesdokumentationen. I toldpapirerne er der dog henvist til det rigtige CHED.
Vi mener ikke denne fejl, står mål med kravet om tilbagetrækning, (proportionalitetsprincippet).
Tilbagetrækning vil give os en økonomisk omkostning, der anslås til ca. 2-3 mill dkr. Herudover vil det betyde
madspild på min. 30 tons peanuts.
OCS har 2/12-21 spærret færdigvarer indeholdende den pågældende råvare på egne lagre og påtænker
afhentning af restmængder på kundernes lagre, men afventer endelig kontrolrapport fra FVST før yderligere
tiltag iværksættes."
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