
 
Pixi-vejledning 

Hvad sker der, når du modtager et bødeforlæg fra Fødevarestyrelsen? 

 
 
 

Hvad er et bødeforlæg?  
Et bødeforlæg er et tilbud til dig om at få din sag hurtigt afklaret uden at politiet og domstolene bliver 
involveret. Et bødeforlæg er ikke en afgørelse som en indskærpelse, påbud eller forbud er. Et bødeforlæg er 
en administrativ bøde, som kan udstedes af offentlige myndigheder, når de konstaterer en 
lovovertrædelse. Du kan vælge ikke at betale bødeforelægget, og sagen vil så gå videre til politiet og 
domstolene.  
 
Hvornår gives et bødeforlæg? 
Hvis du modtager et bødeforlæg fra Fødevarestyrelsen, skyldes det, at du har overtrådt de gældende 
regler. 
 

 Ved grove og tydelige overtrædelser 
Et bødeforelæg gives typisk, hvis der er tale om grovere overtrædelser af klare regler. Det kan fx være 
tilfælde hvor fødevarer opbevares under forhold der i høj grad kan medvirke til at gøre kunden syg, f.eks 
hvis fisk slet ikke opbevares i kontakt med is, og derfor har en for høj temperatur eller f.eks. hvis din 
virksomhed ikke er tiltrækkeligt sikret mod skadedyr . 
 

 Ved gentagne overtrædelser 
Bødeforelæg gives også typisk i sager, hvor du på det forrige kontrolbesøg blev gjort opmærksom på, 
hvordan reglerne er, men at reglerne fortsat ikke er blevet efterkommet når kontrollen kommer igen. Det 
kan fx være, at den tilsynsførende ved det forrige kontrolbesøg har konstateret, at din rengøring i 
virksomheden eller din risikoanalyse er mangelfuld og givet en indskærpelse herom. 
 

 Formildende eller skærpende omstændigheder 
Når bøden skal gives, vurderes det, om der er noget i sagen, som gør, at bødestørrelsen skal sættes ned 
eller op. Det kaldes formildende eller skærpende omstændigheder. Et eksempel på en formildende 
omstændighed kan være, at din virksomhed har en meget lille omsætning med kun få ansatte. Et eksempel 
på en skærpende omstændighed kan f.eks. være, når virksomheden tidligere har fået en bøde for den 
samme overtrædelse.  
 
Hvis du betaler bødeforlægget  

Når Fødevarestyrelsen udskriver et bødeforlæg, opretter Fødevarestyrelsen samtidig en sag om 

lovovertrædelse. Når du betaler dit bødeforlæg, vil sagen ikke blive overdraget til politiet, men i stedet 

blive afsluttet i Fødevarestyrelsens regi. Vi går derfor ikke videre med den konstaterede lovovertrædelse, 

men vi vil komme på opfølgende kontrolbesøg for at sikre, at det konstaterede forhold er bragt i orden. 

Hvis du ikke betaler bødeforlægget 

Hvis du ikke betaler bødeforlægget, anses du for ikke at have erkendt lovovertrædelsen. Bøden vil i denne 

situation blive sendt videre til politiet. Det skyldes, at Fødevarestyrelsen ikke er bemyndiget til at inddrive 

bødeforlægget. Det er derimod politiet og anklagemyndigheden, der vil foretage den endelige vurdering og 

behandling af din sag.  

 



Bødeforlægget bliver først sendt til politiet, når sagen er helt færdigbehandlet i Fødevarestyrelsen. Hvis du 

har indsendt spørgsmål vedrørende bødeforlægget, vil sagen først blive oversendt, når du har fået svar.  

Hvad sker der efter oversendelsen til politiet?  

Du får et brev fra Fødevarestyrelsen, når din bøde oversendes. Herefter skal eventuelle spørgsmål 

vedrørende bødeforlægget sendes til den politikreds, som du bor indenfor. Når bøden er sendt videre til 

politiet, kan du ikke længere nå at betale dit bødeforlæg via Fødevarestyrelsen.  

 

Klage over bødeforlæg  

Hvis der er noget du er utilfreds med eller undrer dig over ved bødeforlægget, kan du kontakte 

Fødevarestyrelsen (via vores kontaktformular). Hvis du kontakter Fødevarestyrelsen i forbindelse med 

bødeforlægget og har nye eller supplerende oplysninger, tager vi stilling til, hvorvidt din sag skal 

genoptages, og om der er forhold i lige præcis din sag, som kan begrunde, at bøden skal annulleres. Et 

bødeforlæg er ikke en afgørelse, og du har derfor ikke mulighed for at klage over bøden til en overordnet 

myndighed. Er du ikke enig i Fødevarestyrelsens afgørelse, og undlader du at betale bøden, bliver sagen 

blive oversendt til politiet til videre retsforfølgning. 

Du kan læse mere generelt om, hvordan kontrollen udføres i din virksomhed, på fødevarestyrelsen.dk 


