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Godkendelse som rådgiver på fødevareområdet
Fødevarestyrelsen godkender hermed i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af
rådgivere på fødevareområdet1 Food Diagnostics ApS til at bistå fødevarevirksomheder med rådgivning til at efterkomme påbud, der er meddelt i medfør af bekendtgørelse om påbud om rådgivning og uddannelse på fødevareområdet 2. Godkendelsen er
gældende fra dags dato.
Godkendelsen er givet på baggrund af rådgiverens erklæring om, at denne i alle henseender opfylder kravene i bekendtgørelse om godkendelse af rådgivere på fødevareområdet §§ 5 – 10.
Dette indebærer, at rådgiveren er ansvarlig for og skal kunne dokumentere at råde
over og anvende personale, der har det fornødne faglige grundlag i form af en fødevarefaglig uddannelse som procesteknolog, levnedsmiddeltekniker eller et tilsvarende
eller højere niveau, mindst 3 års relevant erhvervserfaring samt mindst 1 års erfaring
med konkret rådgivning af fødevarevirksomheder indenfor egenkontrol og hygiejne
de seneste 5 år.
Rådgiveren skal derudover have og følge et system, der sikrer, at personalet vedligeholder og opdaterer de kvalifikationer, der ligger til grund for godkendelsen.
Det er endvidere en betingelse for godkendelsen, at rådgiveren har truffet passende
foranstaltninger til at sikre fortroligheden af oplysninger, herunder oplysninger om
fødevarevirksomhedens tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller drifts- eller
forretningsforhold, der er modtaget i forbindelse med, at rådgiveren yder rådgivning
til en fødevarevirksomhed.
Endelig skal rådgiveren have tegnet en forsikring, der dækker rådgivningsansvar.
En godkendt rådgiver har pligt til uden ophold at meddele Fødevarestyrelsen, hvis
der sker ændringer i forudsætningerne for godkendelsen.
Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse som rådgiver, hvis betingelserne
for godkendelsen, jf. bekendtgørelse om godkendelse af rådgivere på fødevareområdet
kapitel 4, ikke længere er til stede, eller hvis rådgiveren ikke meddeler oplysninger som
nævnt i § 11, stk. 1.
1

Bekendtgørelse nr. 1425 af 3. december 2015 om godkendelse af rådgivere på fødevareområdet.

2

Bekendtgørelse nr. 122 af 15. februar 2008 om påbud om rådgivning og uddannelse på fødevareområdet.
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Fødevarestyrelsen kan endvidere tilbagekalde en godkendelse, hvis der er gentagne eller alvorlige mangler i kvaliteten af rådgivningen, eller hvis den godkendte rådgiver
ikke i fornødent omfang meddeler de oplysninger, som Fødevarestyrelsen har anmodet om, til brug for en vurdering heraf.
Fødevarestyrelsen kan til enhver tid foretage kontrol af, om betingelser for godkendelse er til stede.
Godkendelsen er tidsbegrænset til 3 år, og udløber den 8. februar 2024, hvis der ikke
er ansøgt om fornyelse senest denne dato, bortfalder godkendelsen automatisk.
Det anførte journalnummer bedes anført i eventuel fremtidig korrespondance m.v.
Med venlig hilsen

Nina Andersen
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