Din retssikkerhed ved kontrol
Du har ret til at have en repræsentant eller en bisidder (en hjælper) –
både ved varslet og uvarslet kontrol. Det kan f.eks. være din advokat,
revisor, konsulent eller et familiemedlem.
Din eventuelle repræsentant skal have en mundtlig eller skriftlig
fuldmagt fra dig. Det er ikke nødvendigt for en bisidder.
Vi kan begynde kontrollen, før din repræsentant eller bisidder
kommer. Hvis vi gør det, får du en begrundelse herfor.
Databehandling
Vi benytter oplysningerne fra kontrolbesøget til vores egen
sagsbehandling for at vurdere, om du har overholdt de relevante
regler. Nogle gange udfører vi også kontrol for andre myndigheder,
eksempelvis for Miljøstyrelsen eller Fødevarestyrelsen. I disse tilfælde
videresender vi kontroloplysningerne til dem. Vi videresender også
oplysninger til andre myndigheder på eget initiativ, hvis vi vurderer, at
det er relevant. Det gør vi f.eks. ved mistanke om overtrædelse af
regler, som de andre myndigheder skal håndhæve. I særlige tilfælde
sender vi oplysningerne til politiet.
Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf. +45 33 95 80 00
mail@lbst.dk
www.lbst.dk

Information om kontrolbesøg

Sådan foregår en kontrol
Formål med kontrollen
Vores kontrollører besøger
virksomheder for at kontrollere, at
lovgivningen bliver overholdt.
Vi gennemfører både varslede og
uvarslede kontroller.
Varslet kontrol
Når vi kommer på varslet
kontrolbesøg, får du et brev med
varsel om kontrollen. Varslet kan
være på få timer eller et par uger
- det afhænger af formålet med
kontrollen.
I varslingsbrevet får du oplysning
om hovedformålet med kontrollen.
Hvis du mener, at tidspunktet for
kontrollen er meget uhensigtsmæssigt, kan du kontakte os.
Du kan også kontakte os, hvis du
selv ønsker at få kontrolbesøg.
Det kan eksempelvis være, hvis
du ønsker at eksportere planter.

Uvarslet kontrol
EU-reglerne medfører, at vi også
skal foretage uvarslet kontrol –
Der er typisk tale om
stikprøvekontrol.
Vi udleverer et brev ved
begyndelsen af den uvarslede
kontrol. Heri kan du læse om
grunden til den uvarslede kontrol
og hovedformålet med kontrollen.
Ved kontrollen
Kontrolløren skal uopfordret vise
legitimation ved hvert besøg.
Vi har ret til at kontrollere alt,
hvad der er nødvendigt for at
gennemføre en grundig kontrol,
eksempelvis:




marker, væksthuse, tekniske
anlæg, stalde, lader, biler,
beboelsesrum og dyr
dokumenter, elektroniske data
og lignende.

Kontrolløren kan blandt andet:
 tage fotos
 opmåle arealer
 tage prøver eller bestille andre
dertil
 undersøge dokumentation som
fx regnskabsmateriale,
lagerlister eller udskrift af
elektronisk materiale om
gødning eller slagtning.
Du har pligt til at udlevere alle
relevante oplysninger, som er
nødvendige for kontrollen. Du har
også pligt til at svare på
spørgsmål. Det kan være
strafbart, hvis du ikke giver den
nødvendige hjælp under
kontrollen. Din støtte kan også
blive sat ned.
Vi udfører alle kontroller så
skånsomt som muligt. Du kan ikke
få erstatning for de eventuelle
gener, prøvetagningen betyder for
din virksomhed.
Efter kontrollen
Efter kontrollen får du kopi af vores
kontrolrapport fra besøget. Hvis
du har bemærkninger til
rapporten, kan du sende dem til os
inden for høringsfristen.

Det gode kontrolbesøg
Vi har i samarbejde med
erhvervet udviklet ”Kodeks for
det gode kontrolbesøg”. Det er et
sæt leveregler for kontrollører og
landmænd under besøget.
Se kodekset på www.lbst.dk

Lov om retssikkerhed
Du kan læse mere om dine
rettigheder i lov nr. 442 af
09/06/2004 (med senere
ændringer) om retssikkerhed ved
forvaltningens anvendelse af
tvangsindgreb og oplysningspligt.

EU-reglerne og kontrol
Du kan læse mere om EUreglerne og kontrol på
www.lbst.dk

Høringsfristen fremgår af
rapporten.
Overholdelse af reglerne
Hvis du ikke har overholdt
reglerne, kan du få en bøde eller
anden sanktion, fx nedsættelse af
EU-støtte. Kontrolløren vil som
udgangspunkt give dig besked med
det samme, hvis der er tale om
mulige overtrædelser. Vi kan dog
først afgøre sagen og vurdere
mulige sanktioner, når vi har
undersøgt forholdene til bunds.
Derfor kan kontrolløren ikke sige
noget endeligt herom under
besøget.
Du har ikke pligt til at udtale dig,
hvis vi får konkret mistanke om
alvorligere strafbare forhold. Du kan
dog ikke trække oplysninger
tilbage, som du allerede har givet.
Kontrolløren har ret til at udvide
kontrollen ved mistanke om
lovovertrædelser på andre
områder. Hvis det sker, har du
også pligt til at medvirke og udtale
dig om disse forhold.

Databeskyttelse
Du kan læse mere om din ret til
blandt andet indsigt, indsigelse og
berigtigelse i EU-forordning nr.
2016/679 om databeskyttelse og
lov nr. 429 af 31/05/2000 om
behandling af personoplysninger.

