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Fødevarestyrelsens eksterne høringsparter 

 

 

 

 

  

J.nr. 2019-62-31-00061 

Ref. RENS 

Dato: 07-11-2019 

Høring om udkast til bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggø-

relse af kontrolresultater 

Her sendes udkast til bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kon-

trolresultater i høring.  

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar se-

nest d. 5. december 2019.  

Høringssvaret bedes sendt til rens@fvst.dk og sej@fvst.dk med angivelse af j.nr. 

2019-62-31-00061.  

Baggrunden for bekendtgørelsen er, at den nuværende bekendtgørelse ikke i tilstræk-

keligt omfang understøtter implementeringen af fødevareforlig 4. Der vedlægges et 

notat til denne høring, hvor Fødevarestyrelsen vil gennemgå de væsentligste ændrin-

ger. Tilsvarende er det forsøgt at synliggøre ændringerne i udkastet til selve bekendt-

gørelse med blå tekstfarve.  

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af 

høringssvar samtykkes til offentliggørelsen, herunder afsenders navn og mailadresse.  

Forholdet til EU-retten 

Fødevarestyrelsen finder ikke, at bekendtgørelsesændringen har betydning for for-

hold til EU-retten.  

Erhvervsøkonomiske konsekvenser m.v. 

Udkastet har været i præhøring hos Erhvervsstyrelsen (TER), der vurderer, at be-

kendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

Fødevarestyrelsen har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering 

ikke er relevante for de konkrete ændringer i udkastet. TER har ingen bemærkninger 

til denne vurdering. 

Fødevarestyrelsen vurderer, at ændringerne ej heller medfører erhvervsøkonomiske 

konsekvenser for erhvervslivet. Det skal hertil bemærkes, at manglende overholdelse 

af lovgivningen ikke skal indgå i en sådan konsekvensvurdering.  
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Slutteligt vurderer Fødevarestyrelsen, at de syv principper for digitaliseringsklar lov-

givning er fulgt. 

Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de myndigheder, der fremgår af ved-

lagte liste. Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til arbejds-

gruppen bag bekendtgørelsen på sej@fvst.dk. 

  

 

 

Med venlig hilsen 

 

René Sig Svendsen 

Specialkonsulent, cand.jur. 
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