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Revisjonssrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler to vedtak
Mattilsynet skal i 2022 gjennomføre revisjoner hos animalske virksomheter. Revisjonen vil ha
hovedfokus på farevurderinger og styring med farer, prøvetaking, sporbarhet og tilbaketrekking.

Vi viser til revisjonen hos FURUSETH AS AVD SLAKTERI 17. mars 2022.

Revisjonen ble utført av førsteinspektør Sara Berger (revisor), seniorinspektør Thi Vi Hanh Nguyen
(revisor), førsteinspektør Ingrid Barsnes Laache (revisor), seniorinspektør Birgitte Sundt Granberg
(revisjonsleder) og førsteinspektør Christine Donbæk (revisor). Avdelingsleder skjæreri storfe Patrick
M Gould og kvalitetsleder Heidi Kjos var til stede under revisjonen.

Revisjonen omfattet

• Furuseth AS, avd skjæring og pakking, EFTA-nr. 106

Dette brevet inneholder en tilbakemelding om hva vi observerte under revisjonen. I tillegg varsler vi
om at vi vurderer å gi dere pålegg om å merke beholder for kategori 3-materiale og ha vedlikehold av
rør langs veggen samt renhold av lameller. Vi sender dette varselet fordi dere skal få anledning til å gi
en uttalelse før vi avgjør om vi skal fatte vedtak.

Frist for å gi uttalelse:
Dersom dere er uenige i påleggene som vi varsler eller har andre merknader til dette brevet, ber vi
om at dere gir tilbakemelding til oss så raskt som mulig, og senest innen 04.04.22.

Etter den denne datoen vil vi vurdere eventuelle tilbakemeldinger som dere kommer med, og avgjøre
om vi skal gi det påleggene som vi varsler om i dette brevet.

Oppsummering av revisjonen
Revisjonen omfattet virksomhetens fokus på farevurderinger og styring med farer, prøvetaking,
hygiene i produksjon, lokaler, sporbarhet og tilbaketrekking. Vi hadde samtaler med Kvalitetsleder og
avdelingsleder i nedskjæring for storfe. Hovedinntrykket under revisjonen var bra. Vi fant likevel avvik
fra regelverket (se informasjon om hva vi vurderer å gi dere pålegg om nedenfor).

Følgende ble kontrollert:
• Sporbarhet: i orden.
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• Mikrobiologi - prøving mot kriteriene og miljøprøver: i orden.
• Tilbaketrekking av næringsmidler og varsling: i orden.
• Fareanalyse og kritiske styringspunkter: Under revisjonen ble det oppdaget at flytskjema ikke
omfattet småfelinjen som krysser linjen for storfe. Dere har tiltak for å sikre krysskontaminering av de
ulike dyreslagene og jobber med å få inn småfelinjen i flytskjema for storfelinjen. Vi varsler derfor ikke
noe vedtak om dette, men vi forventer at dette gjøres så raskt som mulig.
• Håndtering av animalske biprodukter i næringsmiddelforetak: Under befaringen ble det oppdaget at
en beholder for kategori 3-materiale ikke var merket. Se varsel om vedtak nedenfor.
• Vedlikehold og renhold av lokaler: Under befaringen observerte vi at rørene langs veggen i lokalet
hadde behov for vedlikehold. I tillegg var det oljesøl på flere lameller i lokalet. Se varsel om vedtak
nedenfor.

Vi har sett det nødvendig å varsle disse vedtakene:

Vi vurderer å gi dere pålegg om å merke beholder for kategori 3-materiale
Pålegget vil medføre dere må merke beholder for kategori 3 materialet slik at innholdet tydelig kan
identifiseres og holdes atskilt i forbindelse med produksjonen.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i animaliebiproduktforskriften § 2 jf. forordning (EF) nr. 1069/2009
Avdeling I, Kaptittel I, Avsnitt 1, Artikkel 7, 8 og 10 og jf. forordning (EU) nr 142/2011 Vedlegg VIII,
Kapittel 2 punkt 1a.

Det er matloven § 23 som gir Mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når denne bestemmelsen er brutt.

Reglene som gjelder for merking for animalske biprodukter:
Animalske biprodukter er deler av dyr som ikke brukes til konsum. I regelverket er det krav om
klassifisering av animalske biprodukter slik at de deles inn i kategorier som gjenspeiler nivå av risiko
for folkehelse og dyrehelse. Det er krav om å skille de ulike kategoriene slik at det kommer fram
hvilken kategori de ulike materialene tilhører. Under innsamling skal animalske biprodukter kunne
identifiseres, holdes adskilt og forbli identifiserbare.

Vi har observert:
En beholder som hadde innhold av kategori 3-materiale var ikke merket.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Riktig håndtering av animalske biprodukter er viktig for mattryggheten, folkehelsen og dyrehelsen.
Animalske biprodukter er materiale som ikke er beregnet på humant konsum. Det er derfor viktig
å merke beholdere for animalske biprodukter, for å sikre at dere holder slikt materiale utenfor
matkjeden.

Dere hadde mangelfull merke på en beholder for kategori 3-materiale for animalske biprodukter.
Mattilsynet vurderer at regelbruddet kan sette mattryggheten i fare. For å sikre at driften foregår
innenfor regelverkets krav, må dere gjennomføre tiltak innen en bestemt frist.

Vi mener at det vil være rimelig at dere merker kategori 3 beholderen innen

12. april 2022

Vi vurderer å gi dere pålegg om vedlikehold og renhold i lokaler
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Pålegget vil medføre at dere må vedlikeholde rør langs veggen og renhold av lameller for å sikre god
næringsmiddelhygiene.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i næringsmiddelhygieneforskriften § 1 Gjennomføring av
forordning (EF) nr. 852/2004 jf. forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II, Kapittel I punkt 1.

Det er matloven § 23 som gir Mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når disse bestemmelsene er brutt.

Reglene som gjelder for vedlikehold og renhold:
I følge regelverket skal lokalene der det finnes næringsmidler, holdes rene og i god stand.

Vi har observert:
På rørene langs veggen i lokalet hadde isolasjonen sprukket opp og vi observerte malingsflak.
Det ble funnet oljesøl på lamellene ved gangen der slakt av småfe kommer inn i skjæreriet fra
hengehallen. I tillegg hadde lamellene som tilhørte vakumeringsmaskinen i skjæreriet oljesøl.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Det er viktig at lokalene der det finnes næringsmidler holdes rene og er i god stand slik at dere
hindrer forurensning og sikrer god hygiene i produksjonen. Dette krever regelmessig vedlikehold og
renhold av lokalene i produksjonen. Når det er sprekker i isolasjon på rørene og malingsflak som
kan kontaminere produksjonen samt oljesøl på flere lameller vurderer vi at regelbruddet kan sette
mattryggheten i fare. For å sikre at driften foregår innenfor regelverkets krav, må dere gjennomføre
tiltak innen en bestemt frist.

Vi mener at det vil være rimelig at dere sikrer vedlikehold av rør langs veggen og renhold av
lameller innen

12. april 2022

Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Ingeborg Sveinsdottir
seksjonssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Vedlegg:
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Regelverk og rettigheter
Uttalelse til varsel om vedtak
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Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23.

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket
regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett
til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi
konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å uttale deg
I dette brevet har du fått forhåndsvarsel om at vi vurderer å fatte enkeltvedtak. Du har rett til å uttale deg hvis
du mener at noe i forhåndsvarselet er feil, at vedtaket er unødvendig, urimelig eller umulig å gjennomføre. Du
bør også si fra hvis du allerede har rettet opp avviket. Du må sende uttalelsen til oss innen 4. april 2022.

Du har rett til å se saksdokumentene
Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Du må betale gebyr hvis Mattilsynet må gjennomføre nytt tilsyn i saken
Vi krever at du betaler et gebyr på 2495 kroner hvis vi må gjennomføre nytt tilsyn i saken. Krav om gebyr er
hjemlet i forskrift 3.mars 2020 nr 704 om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr,
plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd § 2, kontrollforordningens artikkel 79 nr 2 c, og forskrift 28. januar
2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen § 15a.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

• FOR 2008-12-22 nr 1620: Forskrift 22. des. 2008 nr. 1620 om allmenne prinsipper og krav i
næringsmiddelregelverket (matlovsforskriften )

• FOR 1994-12-15 nr 1187: Forskrift 15. des. 1994 nr. 1187 om internkontroll for å oppfylle
næringsmiddellovgivningen (internkontrollforskriften for næringsmidler )

• FOR 2016-09-14 nr 1064: Forskrift 14. sep. 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet
på konsum (animaliebiproduktforskriften )

• FOR 2004-03-30 nr 595: Forskrift 30. mar. 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av
overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) (forskrift om TSE )

• FOR 2008-12-22 nr 1624: Forskrift 22. des. 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av
animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften )

• FOR 2008-12-22 nr 1623: Forskrift 22. des. 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene
(næringsmiddelhygieneforskriften )

Vi har funnet brudd på disse bestemmelsene:

• Animaliebiproduktforskriften § 2, forordning (EF) nr. 1069/2009 artikkel 26 Håndtering av animalske
biprodukter i næringsmiddelforetak

• Næringsmiddelhygieneforskriften § 1, forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II, kapittel I Allmenne krav til
lokaler som brukes til næringsmidler (unntatt dem som er angitt i kapittel III)
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UTTALELSE TIL VARSEL OM VEDTAK

Det vises til varsel om vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Romerike gitt i rapport datert 21. mars 2022
med saksnummer 2022/055406 med uttalerett innen 4. april 2022.

Uttalelse fra: FURUSETH AS AVD SLAKTERI

Uttalelse

Her gis tilføyelser og bemerkninger som har betydning for saken / beskrivelse av tiltak som er utført /
skal utføres.

 Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg.

Varslet vedtak Vedtaket skal
oppfylles innen

Uttalelse

Pålegget vil medføre dere må
merke beholder for kategori
3 materialet slik at innholdet
tydelig kan identifiseres og
holdes atskilt i forbindelse med
produksjonen.

12. april 2022  

Pålegget vil medføre at dere må
vedlikeholde rør langs veggen
og renhold av lameller for å sikre
god næringsmiddelhygiene.

12. april 2022  

Sted:
Dato:

....................................................................
Ansvarlig for virksomheten




