Kontrolvejledningens bilag 6

”Skærpet kontrol i en periode” belyst ved eksempler
Principperne for anvendelsen af skærpet kontrol i en periode, dvs. flere ekstra kontrolbesøg inden
for et afgrænset tidsrum, kan belyses ved følgende eksempler:

Eksempel 1 – mangelfuld rengøring:
Ved et ordinært kontrolbesøg i en restaurant konstateres mangelfuld rengøring, og restauranten får
påbud om supplerende egenkontrolprocedurer, der fremover skal sikre tilstrækkelig rengøring,
således at lokalerne fremover fremstår hygiejnisk forsvarlige. Tidligere erfaringer med
virksomheden har vist manglende evne til at sikre tilstrækkelig rengøring i perioder med
spidsbelastning og ferie.
I denne situation kan der træffes afgørelse om skærpet kontrol, f.eks. at der i en periode på 3
måneder gennemføres 3 ekstra kontrolbesøg. Ved det første ekstra kontrolbesøg, som gennemføres
umiddelbart efter udløbet af fristen for implementering af de skærpede egenkontrolprocedurer,
kontrolleres både om der er gennemført tilstrækkelige ændringer i egenkontrolprocedurerne, og om
ændringerne i egenkontrolprocedurerne er tilstrækkelige, dvs. at de har haft den ønskede effekt.
Hvis resultatet af det første ekstraordinære kontrolbesøg er uden anmærkninger, skal der inden for
perioden på 3 måneder gennemføres yderligere to ekstra kontrolbesøg, hvor det kontrolleres om
ændringerne i egenkontrolprocedurerne, fortsat har den ønskede effekt.

Eksempel 2 – manglende mærkning på dansk
Ved ekstra kontrolbesøg i en detailvirksomhed som opfølgning på en forbrugerklage konstateres, at
virksomheden sælger fødevarer, som ikke er mærket på dansk. Ejeren fjerner omgående de
pågældende varer fra salgslokalet. Overtrædelsen sanktioneres med bødeforlæg.
Der har også ved tidligere kontrolbesøg været problemer med mangelfuld mærkning af varer i
virksomheden.
I denne situation kan der træffes beslutning om skærpet kontrol, f.eks. at der i en periode på 6
måneder gennemføres 3 ekstra kontrolbesøg. Ved det første ekstra kontrolbesøg kontrolleres det, at
virksomheden ikke har solgt de pågældende varer, dvs. at der er dokumentation for f.eks.
destruktion. Herudover foretages der kontrol af, at der ikke findes varer med mangelfuld mærkning
i virksomheden.
Såfremt resultatet af det første ekstraordinære kontrolbesøg er uden anmærkninger, skal der i
perioden på 6 måneder gennemføres yderligere 2 kontrolbesøg. Ved disse 2 ekstra kontrolbesøg,
som gennemføres med passende intervaller i perioden, kontrolleres om virksomheden overholder
kravene til mærkning.

Eksempel 3 - tilbagetrækning
En engrosvirksomhed uden behandling (importør) får påbud om tilbagetrækning af et større parti
sundhedsfarlige fødevarer. Partiet har været i handlen et stykke tid, og der er leveret varer fra partiet
til en lang række kunder. Tidligere erfaringer med virksomheden viser, at den næppe er i stand til at
håndtere en så omfattende tilbagetrækning tilfredsstillende.
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I denne situation kan der træffes beslutning om skærpet kontrol, f.eks. i form af daglig ekstra
kontrol med virksomheden indtil tilbagetrækning er gennemført fuldt ud. Ved denne ekstra kontrol
kontrolleres, at virksomheden løbende foretager de nødvendige skridt. Hvis der ved et kontrolbesøg
konstateres problemer med tilbagetrækningen, erstattes den skærpede kontrol med sædvanlig
sagsopfølgning på mangelfuld tilbagetrækning.

Eksempel 4 – manglende sporbarhed
Ved ekstra kontrolbesøg i virksomheden, som ved flere kontrolbesøg har haft problemer med
mangelfuld sporbarhed, konstateres det på ny, at virksomheden mangler sporbarhed på en række
varer. Det er vurderingen, at virksomheden ikke har evnen til at sikre sporbarhed.
I denne situation kan der træffes afgørelse om skærpet kontrol, f.eks. at der i en periode på 3-6
måneder gennemføres 2 ekstra kontrolbesøg. Ved de ekstra kontrolbesøg kontrolleres det, at
virksomheden har sporbarhed på de kontrollerede varer og anvender et sporbarhedssystem, der
vurderes fremadrettet at kunne sikre sporbarhed.

Eksempel 5 – virksomheder med dårlig regelefterlevelse
Når en virksomhed ved et kontrolbesøg får den anmærkning, der gør virksomheden til en
virksomhed med dårlig regelefterlevelse, udløser anmærkningen to opfølgende gebyrbelagte
kontrolbesøg (skærpet kontrol) inden for en periode på 2-6 måneder. Dette gælder også for
eventuelle efterfølgende anmærkninger i virksomheder med dårlig regelefterlevelse.
Hvis kontrolobjektet får en anmærkning på det første opfølgende kontrolbesøg, bortfalder det andet
ekstra kontrolbesøg, og der skal gennemføres to nye ekstra kontrolbesøg i virksomheden.
Formålet med disse ekstra kontrolbesøg er at kunne vurdere, om virksomheden varigt har forbedret
regelefterlevelsen.
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