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Den 5. december 2019 

 

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om fødevarekontrol og 
offentliggørelse af kontrolresultater 

 

Dansk Erhverv har modtaget og gennemgået Fødevarestyrelsens høring vedrørende udkast til be-

kendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater, og har følgende be-

mærkninger til forslaget. 

 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv er meget kritisk overfor den nye praksis med to automatiske opfølgende kontrolbesøg 

ved anmærkninger, som indføres med den nye bekendtgørelse. Vi mener, at Fødevarestyrelsen ikke 

per automatik skal lave to opfølgende kontrolbesøg ved alle slags anmærkninger, da det hverken er en 

risikobaseret tilgang eller klog brug af Fødevarestyrelsens ressourcer. Selvom de to opfølgende kon-

trolbesøg er gebyrpålagte, vil det tage tid fra andre vigtigere kontrolopgaver. 

 

Med Fødevarestyrelsens nye kontrolkoncept, som også indføres med den nye bekendtgørelse, falder 

det samlede antal fødevarekontroller i Danmark over de kommende år, hvilket Dansk Erhverv bakker 

fuldt op om, men det stiller samtidigt krav om en skarp prioritering af Fødevarestyrelsens kontrol.  

 

Derfor skal Fødevarestyrelsen altid vurdere virksomhedshedens evne og vilje til at overholde lovgiv-

ningen, forholde sig til den konkrete anmærkning og derudfra vurdere om ét opfølgende kontrolbesøg 

vil være tilstrækkeligt, om det kan slås sammen med et andet besøg i nærmeste fremtid, fx en kampag-

nekontrol eller om den opfølgende kontrol kan foregå som en skrivebordskontrol, fx ved at virksomhe-

den dokumenterer, at der er rettet op på forholdet med indsendelse af relevante dokumenter, billeder 

mv. 

 

Specifikke bemærkninger 

I § 1, stk. 5 fastsættes den nye praksis om, at der skal gennemføres to ekstra kontrolbesøg i virksomhe-

der, som får anmærkninger. Som nævnt ovenfor er Dansk Erhverv kritisk overfor denne nye praksis, 

men vi noterer samtidigt stk. 6, hvormed Fødevarestyrelsen kan undlade at gennemføre ekstra kon-

trolbesøg, hvis styrelsen vurderer, at overholdelse af fødevarelovgivningen mere hensigtsmæssigt kan 

kontrolleres på anden vis. I særlige tilfælde kan et ekstra kontrolbesøg helt bortfalde. 

 

Det er afgørende, at Fødevarestyrelsen med den nye praksis bruger disse undtagelsesmuligheder i § 1, 

stk. 6, og ikke kun i helt særlige tilfælde, som fx manglende ophængning af en glad smiley rapport. 
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Dansk Erhverv foreslår, at det ikke kun gælder i særlige tilfælde, men at det indføres i bekendtgørel-

sen, at Fødevarestyrelsen til enhver tid skønsmæssigt skal vurdere, hvorvidt der er behov for to fysiske 

kontrolbesøg afhængig af den konkrete anmærkning samt virksomhedens evne og vilje til generelt at 

overholde fødevarelovgivningen. To opfølgende besøg per automatik i stort set alle tilfælde vil ikke un-

derstøtte konceptet om en risikobaseret tilgang, og Fødevarestyrelsen vil således heller ikke bruge 

kræfterne der, hvor behovet er størst. 

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed, såfremt Fødevarestyrelsen har behov for yderligere. 

Med venlig hilsen, 

Jeppe Rønnebæk Kongsbak 

Chefkonsulent 


