Nagel Danmark A/S
Thorsvej 19
6330 Padborg

J.nr. 2018-25-713-02597
Ref. TRIKY
Dato: 25-04-2018

CVR-nr.: 81745528

Registrering som fodervirksomhed
Nagel Danmark A/S har den 25. april 2018 søgt om registrering efter foderstofhygiejneforordningen1.
Fødevarestyrelsen skal hermed bekræfte, at virksomheden er registreret i henhold til
foderbekendtgørelsen2 § 10 og foderstofhygiejneforordningen, artikel 93.
De registrerede aktiviteter fremgår af listerne nedenfor.
De aktiviteter, der er registreret kan umiddelbart påbegyndes.
Virksomheden er opført i Fødevarestyrelsens virksomhedsdatabase under nummer:
208-R746323
Virksomheden er registreret med følgende aktiviteter
efter foderhygiejneforordningens artikel 9, stk. 2.

Status

Dato for sidste
ændring

Oplagring af foderstoffer

Registreret

25-04-2018

Transport af foderstoffer

Registreret

25-04-2018

Produktion af fodertilsætningsstoffer
Produktion af forblandinger
Produktion af foderblandinger
Produktion af fodermidler
Handel med fodertilsætningsstoffer og forblandinger
Handel med foderblandinger
Handel med fodermidler

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, med senere ændringer.
2

Bekendtgørelse nr. 850 af 27. juni 2017 om foder og fodervirksomheder (foderbekendtgørelsen).

3

Foderstofhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2, jf. artikel 11, litra a
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Aktiviteterne import og transport af foder til/fra virksomheden skal være særskilt
registreret. Handel omfatter ikke aktiviteten oplagring. Denne aktivitet skal være
særskilt registreret.
Indplacering i risikogruppe
På baggrund af ovenstående aktiviteter er virksomheden i medfør af § 1, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 52 af 11. januar 2017 om foderstoffer, indplaceret i risikogruppe
"ultra lav". Virksomheden har på baggrund af indplaceringen i risikogruppen ikke
en årlig standardkontrolfrekvens, men vil få kontrol efter behov.
Udover standardkontrolfrekvensen kan virksomheden blive udpeget til at få prioriteret kontrol og kampagnekontrol. Transportører kan desuden blive udtrukket til
stikprøvevis transportørkontrol.
Ændring af aktiviteter m.v.
Virksomheden kan til enhver tid ændre sin registrering. Virksomheden skal være
opmærksom på, at nye aktiviteter skal være registreret hos Fødevarestyrelsen, inden
de påbegyndes.
Hvis virksomheden vil begynde på nye aktiviteter, der kræver godkendelse, skal disse
være godkendt af Fødevarestyrelsen, inden de påbegyndes.
Hvis virksomheden ophører eller foretager andre væsentlige ændringer i eksisterende
aktiviteter, skal det meddeles til Fødevarestyrelsen, jf. § 10, stk. 2 i foderbekendtgørelsen. Væsentlige ændringer omfatter typisk ændring i produktionsapparat/faciliteter, fx med hensyn til animalsk foder, gennemgribende ændring af godkendte arbejdsgange eller ophør af godkendte aktiviteter.
Fodervirksomheder skal til enhver tid have kvalitetsstyringssystem til efterlevelse
foderlovgivningen, jf. § 2, stk. 3 i foderbekendtgørelsen. HACCP-system, herunder en
skriftlig risikoanalyse, samt procedurer og arbejdsgange mv. skal løbende tilpasses
virksomhedens aktuelle aktiviteter, jf. artikel 4, stk. 1, artikel 5, stk. 2, artikel 6 og
artikel 7, stk.1, i foderhygiejneforordningen.
Betaling
Det er erhvervet, der betaler for foderstofkontrollen, jf. kapitel 9 i betalingsbekendtgørelsen4. Virksomhederne betaler for kontrollen på følgende måde:


Et gebyr for ansøgning om registrering og/eller godkendelse



En årlig grundafgift



Timebetaling pr. kontrolbesøg og tilhørende sagsbehandling



En mængdeafgift af foder

4 Bekendtgørelse nr. 1762 af 29. december 2017 om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr
m.v., med senere ændringer.
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Hvis virksomheden vil klage
Virksomheden kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4
uger fra modtagelsen af dette brev. Hvis virksomheden ønsker at klage, skal virksomheden gøre dette skriftligt, enten digitalt via Fødevarestyrelsens hjemmeside og kontaktformular (fvst.dk/kontakt) eller pr. brev til Fødevarestyrelsen, Stationsparken 3133, 2600 Glostrup. Oplys venligst journalnummeret på dette brev.
Dette brev vedrører alene krav indenfor foderlovgivningen og forholder sig derfor
ikke til anden lovgivning, som for eksempel byggelovgivning, brandvedtægter m.v.
Spørgsmål
Hvis virksomheden har spørgsmål til dette brev, kan Fødevarestyrelsen kontaktes på
telefon 72276900 eller via kontaktformularen på styrelsens hjemmeside www.fvst.dk.

Med venlig hilsen

Trine Kyrstein

Side 3 af 3
Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup
Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk

