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NOTAT 

 Center for Jura og Kontrol 
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Ref. RENS 

Dato: 07-11-2019 

Notat om ændring af bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af 
kontrolresultater 

 

Fødevarestyrelsen vil her nedenfor gennemgå de væsentligste ændringer, der 
foreslås med udkastet til en ny bekendtgørelse om fødevarekontrol og offent-
liggørelse af kontrolresultater.  

Til § 1 foreslås følgende ændringer: 

 Stk. 1 tilføjes begrebet stikprøvebaseret basiskontrol. 

 Stk. 3 ændres »efter behov« til »ultralav«. 

 Stk. 4 omskrives, hvorefter det fremhæves, at Fødevarestyrelsen gen-
nemfører kontrol i fødevarevirksomheder, som ikke er omfattet af ba-
siskontrollen.  

 Stk. 5 fastsætter, at der skal gennemføres to ekstra kontrolbesøg i 
virksomheder, som får anmærkninger.  

 Som en konsekvens af stk. 5 ophæves nuværende stk. 6. Der vil ikke 
længere gælde særlige regler for virksomheder, der har fået flere på 
hinanden følgende anmærkninger.  

 Nuværende stk. 7 bliver til stk. 6 og tilpasses alene det nye koncept.  

Til § 2 foreslås følgende ændringer: 

 Stk. 4 ændres, hvorefter bestemmelsen kun vil være aktuel for virk-
somheder omfattet af frekvensbaseret basiskontrol.  

 Stk.5 og 6 ændres, så det er indplaceringen i risikogrupper, der er af-
gørende for, om en kontrolhistorik kan videreføres ved ejerskifte eller 
lokaleændring.  
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Til § 3 foreslås følgende ændringer: 

 Stk. 1 om elitevirksomheder ændres, så det er indplaceringen i risiko-
grupper, der ligger til grund for fastsættelsen af status som elitevirk-
somhed. Det skal for en god ordens skyld fremhæves, at det ikke er 
tiltænkt, at denne sproglige ændring får betydning for virksomheders 
nuværende status som elitevirksomhed.  

Til § 4 foreslås følgende ændringer: 

 Ordlyden tilpasses, så det fremhæves, at bestemmelsen om reduce-
rede kontrolfrekvenser i virksomheder med status som elitevirksom-
hed kun er aktuel for virksomheder omfattet af frekvensbaseret basis-
kontrol. 

Til bekendtgørelsens afsnit om fødevarevirksomheder med certificeret kvali-
tetsstyringssystem foreslås følgende ændringer: 

 Ordlyden ændres, hvorefter det er indplaceringen i risikogrupper, der 
vil være afgørende for virksomheders mulighed for at ansøge om ned-
sat antal kontrolbesøg.  

I bekendtgørelsens afsnit om kædekontrol i fødevarevirksomheder foreslås 
følgende ændringer: 

 Undtagelsesbestemmelserne i §§ 8, stk. 2 og 9, stk. 2, ophæves. Disse 
kan ikke anvendes længere som led i ophævelsen af standardfrekven-
ser. Bestemmelserne har ikke været anvendt i praksis. 

 Bestemmelsen i § 11, stk. 2, omskrives med henblik på tilpasning i for-
hold til frekvensbaseret basiskontrol.  

Til § 17 foreslås følgende ændringer: 

 Stk. 2 justeres som konsekvens af § 1, stk. 6. 

Til § 20 foreslås følgende ændringer: 

 Stk. 1 ændres »efter behov« til »ultralav«, hvorefter det vil være virk-
somheder i denne risikogruppe, der vil være fritaget for at ophænge 
kontrolrapporten. Den sproglige ændring medfører ikke, at virksom-
heder, der på nuværende tidspunkt er omfattet af denne undtagelses-
bestemmelse, skal ophænge kontrolrapporter.  

 

Bilagene i bekendtgørelsen foreslås tilpasses det nye kontrolkoncept herun-
der ændringerne indarbejdet i dette forslag til en ny bekendtgørelse. 


