
 

Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup 
Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk 

Til Høringsparter, jf. høringsliste  Center for Jura og Kontrol 

J.nr. 2021-24-31-00297 

Ref. NINAN 

Dato: 20-10-2021 

Høring over bekendtgørelse om veterinær kontrol 

Fødevarestyrelsen sender hermed bekendtgørelse nr. 31 af 20. januar 2015 om veteri-

nær kontrol i offentlig høring.  

Udkastet til bekendtgørelsen er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte 

høringsliste.  

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar se-

nest onsdag den 17. november 2021, kl 12.00.  

Høringssvar bedes sendt til sej@fvst.dk med kopi til ninan@fvst.dk med angivelse af 

journalnummer 2021-24-31-00297.  

Modtagne høringssvar vil efter høringsfristens udløb blive offentliggjort på Hørings-

portalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, 

herunder afsenders navn og e-mailadresse.  

Bekendtgørelsens formål og indhold 

Den gældende bekendtgørelse nr. 31 af 20. januar 2015 om veterinær kontrol ophæ-

ves og erstattes af en ny bekendtgørelse.  

De foreslåede ændringer er en konsekvens af beslutningen om at styrke incitaments-

strukturen på veterinærområdet og øge den præventive effekt af kontrollen. Det inde-

bærer, at der skal udføres to opfølgende kontrolbesøg, når kontrollen på det veteri-

nære område har givet anledning til anmærkninger. Undtaget herfra er kontrollen på 

transportområdet, som fortsat vil udløse ét opfølgende kontrolbesøg, hvis der på ba-

siskontrollen konstateres overtrædelser, som giver anledning til anmærkninger. Der-

udover er anmærkninger, meddelt i medfør af bekendtgørelse om særlige foranstalt-

ninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger, ikke omfattet af de 

foreslåede ændringer. 

Forholdet til regler om krydsoverensstemmelse (KO) 
 
Bekendtgørelsen vedrører ikke regler om krydsoverensstemmelse (KO)  
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Erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser 

Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at bekendtgørelsen ikke indebærer økonomiske 

eller administrative konsekvenser for erhvervet. Det skal hertil bemærkes, at mang-

lende overholdelse af lovgivningen ikke skal indgå i en sådan konsekvensvurdering. 

Udkastet til bekendtgørelsen har været forelagt Erhvervsstyrelsen, Område for Bedre 

Regulering (OBR) i præhøring. OBR har vurderet, at bekendtgørelsen ikke medfører 

administrative konsekvenser for erhvervslivet.  

Principper for agil erhvervsrettet regulering og digitaliseringsklar lovgiv-

ning 

Fødevarestyrelsen vurderer, at principperne om agil erhvervsrettet regulering ikke 

findes at være relevante for bekendtgørelsen, da reguleringen ikke vurderes at på-

virke virksomhedernes muligheder for at teste, udvikle og anvende digitale teknolo-

gier og digitale forretningsmodeller. Erhvervsstyrelsen, Område for Bedre Regulering 

(OBR) har ingen bemærkninger hertil. 

Slutteligt vurderer Fødevarestyrelsen, at de syv principper for digitaliseringsklar lov-

givning er fulgt. 

Ikrafttræden 

Bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. januar 2022.  

 

Med venlig hilsen 

 

Nina Andersen 

Fuldmægtig, cand.jur. 


