
Typning af salmonellapositive egenkontrolprøver - gratistypning 

Indsendende laboratorium Virksomhed, som har udtaget prøven 

Navn: Navn 

Adresse: Adresse 

Postnr./By: Postnr./By

Tlf.: Tlf.: 

E-mail: E-mail:

Kontaktperson: Autorisationsnummer: 

Prøvenummer Udtagningsdato Isolationskilde/ 
produkttype 

Evt. dyreart Produkttrin/hvor 
prøven er taget 

Er produktet 
spiseklart (ja/nej) 

salmonellaisolat(er) til typebestemmelse jf.  gratistypningsbekendtgørelsen*. Isolaterne skal være mærket tydeligt med Vedlagt er             

ovenstående prøvenumre. 

* Bekendtgørelse nr. 535 af 1. juni 2016 om typning af salmonellapositive egenkontrolprøver.

Isolater indsendes til: 
Fødevarestyrelsens laboratorium, Sektion for Mikrobiologi, Søndervang 4, 4100 Ringsted 
Tlf.: 72 27 60 70 – Telefontid: mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15. 

Analysesvar sendes fra LIMS til indsendende laboratorium, som underretter indsendende virksomhed. 

Oplysningspligt 
Fødevarestyrelsens laboratorier er en del af en offentlig myndighed, hvorfor de er forpligtede til at informere den relevante tilsynsmyndighed 
om overtrædelser af gældende love og regler og om forhold, der kan være til fare for menneskers, dyrs eller planters sundhed. Kunden vil i 
sådanne tilfælde blive informeret herom. 

Jeg har tidligere modtaget Fødevarestyrelsens orienteringsskrivelse af 28. august 2018 vedr. Databeskyttelsesforordningen.  

Ja                                  Nej 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri | Fødevarestyrelsen | Stationsparken 31 | 2600 Glostrup | Tlf. 72 27 69 00 | www.fvst.dk |

CVR: CVR:
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