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Høringssvar vedr. forslag til ændring af bekendtgørelse om fødevarekon-

trol og offentliggørelse af kontrolresultater (kontrolbekendtgørelsen) 

Dansk Erhverv har modtaget forslag til ændring af bekendtgørelse om fødevarekontrol og offent-

liggørelse af kontrolresultater, og har følgende bemærkninger til Fødevarestyrelsens forslag.  

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv hilser justeringen af kædekontrolordningen velkommen, så kædevirksomheder får 

en god begyndelse på samarbejdet med kædekoordinatoren, når de har valgt at tilmelde sig kæde-

kontrolordningen hos Fødevarestyrelsen. 

 

Dansk Erhverv kan derimod ikke støtte Fødevarestyrelsen praksis med at inkludere alle former 

for indskærpelser i definitionen af anmærkninger, hvor virksomheder med anmærkninger på tre 

ud af de seneste fire kontrolbesøg automatisk tildeles to ekstra kontrolbesøg med den foreslåede 

ændring.  

 

Dansk Erhverv har mange eksempler på indskærpelser uden betydning for fødevaresikkerheden, 

fx en kontrolrapport der er faldet ned, og derfor bør Fødevarestyrelsen altid have mulighed for at 

vurdere grovheden af en indskærpelse inden yderligere nødvendigvis skal iværksættes. Dette skal 

også ses i sammenhæng med Miljø- og Fødevareministeriets fælles kontrolstrategi fra 2017, hvor 

øget dialog, samarbejde og bagatelgrænser blandt andet er nævnt. 

 

Specifikke bemærkninger 

I forhold til § 1, stk. 6 anbefaler Dansk Erhverv, at det ekstra kontrolbesøg kan undlades, såfremt 

et givent forhold er bragt i orden enten med det samme eller ved det første opfølgende besøg. Det 

vil være uhensigtsmæssigt og et unødigt træk på offentlige ressourcer, hvis der som udgangspunkt 

skal gennemføres to opfølgende kontrolbesøg, når et enkelt besøg kan være tilstrækkeligt. 

 

Dansk Erhverv foreslår derfor, at dette indføres i § 1, stk. 7, hvor Fødevarestyrelsen allerede i dag i 

særlige tilfælde kan undlade at gennemføre et opfølgende kontrolbesøg, hvis styrelsen vurderer, 

at overholdelse af fødevarelovgivningen mere hensigtsmæssigt kan kontrolleres på anden vis. 
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Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed, såfremt Fødevarestyrelsen har behov for uddybende 

bemærkninger. 

Med venlig hilsen 

Jeppe Rønnebæk Kongsbak 

Politisk konsulent 

 


