Frisenborg Kattepension v/Dorit Johansen
Asklevvej 12
8653 Them

J.nr. 2021-10-711-03577
Ref. ANSTE
Dato: 25-08-2021

CVR-nr.: 31912210

Tilladelse til kattepension

Fødevarestyrelsen giver tilladelse til, at Frisenborg Kattepension v/Dorit Johansen driver kattepension på adressen Asklevvej 12, 8653 Them.
Fødevarestyrelsen har udført et tilsyn i virksomheden den 16. august 2021
forud for tilladelsen.
Tilladelsen dækker følgende aktiviteter
Tilladelsen omfatter pension for følgende antal katte:



Op til 30 katte udenfor sommermånederne
Op til 46 katte i sommermånederne

Beskrivelse af virksomheden:
Virksomheden består af.
I den store afdelingen er der 2 x 6 bokse med adgang til voliere - boksene er
alle 4,8 m2 (en af boksene er større). Der kan lukkes mellem de 2 afdelinger.
Derudover er et mindre aflukke med 2 bokse på 3 m2 og 1 boks på 2,4 m2
hvor kattene ikke har adgang til voliere. Denne afdeling vil også kunne fungere som isolationsrum.
Til brug i sommermånederne er der bygget 8 voliere på 2,4 m2, som er indrettet med isolerede kattehuler.
Alle bokse og voliere er indrettet med vand, foder og kattebakke samt huler/isoleret skjul til kattene og beskæftigelse i form af diverse legetøj og klatreredskaber.
Indretning af kattenes opholdsarealer fremgår af indsendte tegninger.
Det daglige ansvar varetages af Dorit Johansen.
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Tilknyttet dyrlæge er: Virklund Dyreklinik, Susanne Rau, Marienlystvej 4,
8600 Silkeborg
Fødevarestyrelsen fører tilsyn med virksomheden og foretager lejlighedsvis
eftersyn.
Driftsvilkår for tilladelsen
Virksomheden skal til enhver tid overholde gældende lovgivning på området.
Tilladelsen forudsætter, at relevante godkendelser/tilladelser fra andre myndigheder foreligger. Denne tilladelse kan tilbagekaldes, hvis betingelserne
ikke overholdes
Indretningsmæssige vilkår
Udvidelse eller væsentlig ombygning må ikke finde sted uden Fødevarestyrelsens godkendelse.
Partshøring
Virksomheden havde ved tilsynet den 16. august 2021 lejlighed til at
kommentere de oplysninger, der ligger til grund for afgørelsen. Virksomheden
havde ingen bemærkninger.
Bortfald af tidligere godkendelse

Med denne tilladelse frafalder den tidligere givne tilladelse til kattepension fra
13-02-2019, til samme virksomhed, samme ejere og samme beliggenhed som
nu. Den erhvervsmæssige hundepension, belligende på samme adresse er ophørt i 2021.
Hvis du vil klage
Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, inden 4 uger fra
modtagelsen af dette brev. Hvis du ønsker at klage, skal du gøre det skriftligt, enten
digitalt via Fødevarestyrelsens hjemmeside og kontaktformular (fvst.dk/kontakt) eller pr. brev til Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup. Oplys venligst journalnummer på dette brev.
Klagen skal være modtaget i Fødevarestyrelsen inden fristens udløb. Klager, som
modtages efter fristens udløb vil normalt ikke blive behandlet.
En klage giver som udgangspunkt ikke afgørelsen opsættende virkning. Det betyder,
at du skal rette dig efter afgørelsen.
Du kan dog ansøge Fødevarestyrelsen om, at klagen gives opsættende virkning. Fødevarestyrelsen vil herefter tage særskilt stilling til spørgsmålet om opsættende virkning og hurtigst muligt meddele dig afgørelsen af dette spørgsmål.
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Regler brugt i dette brev
Tilladelsen gives efter kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 1597 af 8. juli 2021 om
dyrevelfærd (dyrevelfærdsloven).
Anvendelse af personoplysninger
Fødevarestyrelsen har anvendt oplysninger om dig til brug for sagsbehandlingen. Du
kan læse om Fødevarestyrelsens persondatapolitik på www.fvst.dk.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fødevarestyrelsen.
Med venlig hilsen

Anja Steffensen
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