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Høring over udkast til vejledning om autorisation og registrering af føde-

varevirksomheder m.v. 

Dansk Erhverv har modtaget høring fra Fødevarestyrelsen over udkast til vejledning om autorisa-

tion og registrering af fødevarevirksomheder m.v., og har følgende bemærkninger. 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv støtter op om ændringerne i bekendtgørelsen og vejledningen, og vi er positive i 
forhold til, at den tidligere indgåede praksis, hvori det blev muligt at levere eksempelvis over-
skudsmad til uddeling eller videreforarbejdning fra detail til engros, nu er indskrevet i bekendtgø-
relsen. 

Det vil gøre det muligt for detailforretningerne at iværksætte yderligere tiltag i kampen mod 
madspild. 

 

Specifikke bemærkninger 

Pkt. 3.3 Hvilke regler gælder for fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen.  

Dansk Erhverv vil gerne have tydeliggjort hvilke regler der er gældende ved flere eksempler.  

Eksempelvis brug af tilsætningsstoffer med tilhørende klassificering i fødevarekategorier, fødeva-

rekontaktmaterialer, novel food mv. 

  

Pkt. 7.4 Fødevarevirksomhed – hyppigt, men i mindre mængder. 

I punktet er det beskrevet, at alt fra en kage til 3-retters menu regnes for 1 portion, og at man kan 

sælge 4-5 portioner hver uge. Hvis det er gældende, så vil man kunne sælge 4-5 50 personers bryl-

lupskager om ugen uden registrering. Dansk Erhverv vil gerne have tydeliggjort hvor stor 

mængde, der beregnes som ”en mindre mængde”. 

 

Pkt. 18.6 Virksomheder, der markedsfører kød med dyrevelfærdsmærket 

Dansk Erhverv vil gerne have tydeliggjort, at der ved udvidelse af dyrevelfærdsmærket til at om-

fatte yderligere dyrearter, ikke skal ske fornyet registrering. 
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Pkt. 20.2 Hvad forstås ved oplagring 

Virksomheden må ikke udskære kødet eller mærke det. 

Det er Dansk Erhvervs oplevelse, at udskæring defineres forskelligt, hvor hakning i nogle tilfælde, 

fx i forbindelse med opgørelse af kontrolgebyrer ikke tæller som opskæring. Tæller hakning som 

en udskæring, hvis kødet ikke har været lagt ud til salg? 

 
21.1 1/3-reglen – generelle betingelser 

Hvis kunden beder om en faktura udstedt til en fødevarevirksomhed, skal salget regnes med i le-

verandørvirksomhedens regnskab over salg til andre detailvirksomheder. 

Dansk Erhverv mener ikke, at det er butikkens opgave hverken at efterspørge eller vurdere om de 

er tale om en fødevarevirksomhed. 

 

Hvis en detailvirksomhed regelmæssigt leverer varer til en kunde i større mængder, skal detail-

virksomheden undersøge om der er tale om en fødevarevirksomhed. 

Dansk Erhverv mener ikke, at det kan være detailvirksomhedens ansvar, at kontrollere om en 

kunde jævnligt køber 25 stk. smørrebrød pakket til salg. Det kan kun kontrolleres, hvis der er tale 

om en faktisk levering, hvor detailvirksomheden leverer varer ud af huset. 

Dansk Erhverv mener i øvrigt, at eksemplet med smørrebrød kan være misvisende, da smørre-

brød jf. pkt. 21.3 i nogle tilfælde betragtes som ikke-animalske produkter, og derfor er undtaget 

1/3-reglen. 

 

 Med venlig hilsen 

 

Helle Pedersen 

Fødevarekonsulent 

 


