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Fødevarestyrelsen 

Mørkhøj Bygade 19 

2860 Søborg 

 

 

Sendt via e-mail til Hoering@fvst.dk og lbar@fvst.dk  

Vedr.: Høring om udkast til bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer - Positivlisten 

 

Med henvisning til Fødevarestyrelsens skrivelse af 7. juli 2011 om ovenstående, Fvst. J.nr.: 2011-

20-2301-00784/LBAR, har Landbrug & Fødevarer følgende bemærkninger: 

 

De i høringsbrevet oplyste ændringer giver ikke anledning til særlige bemærkninger. 

 

Vi vil dog forslå følgende opdateringer / rettelser - i bilag 7 (Positivlisten): 

1) I slutningen af afsnittet ”Indledende bemærkninger” henvises til aromabekendtgørelsen fra 

2005, og også under ”Bemærkninger til afsnit A 4”. Aromabekendtgørelse er ophævet, så 

der bør vel ikke henvises til den (side 24 og 34 af udkastets 239 sider). 

2) I forbindelse med opdatering af de anvendte kodebetegnelser i afsnit B er der en trykfejl i 

kode EU07 – der står direktiv 1088/128/EF, men der bør stå 2008/128/EF (side 35 af ud-

kastets 239 sider). 

3) I afsnit B under overskriften Farvestoffer henvises til ”Generelle specifikationer for alumini-

umlakker af farvestoffer findes i EU01” – men efter ændringerne af kodebetegnelserne 

skal der vist stå EU03, som der også er ændret til i selve skemaet (side 177 af udkastets 

239 sider). 

4) I afsnit B under overskriften Antioxidanter og konserveringsstoffer er der en *) i forbindelse 

med E 249 og E 250. Under tabellen står *) Kun i form af nitritsalt, jf. bekendtgørelse af ja-

nuar 2005 om tilsætningsstoffer til fødevarer (side 177 af udkastets 239 sider). Der må 

menes bekendtgørelse nr. 22 af 11. januar 2005, som jo ikke er gældende længere. I dette 

udkast til bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer – som vel ville være den kor-

rekte henvisning – står der ikke noget om nitritsalt (og heller ikke i den gældende bekendt-

gørelse nr. 93 af 4. februar 2011). Det skal bemærkes, at der også nævnes nitritsalt i en 

fodnote under gruppe 8 Kød og kødprodukter (side 100 af udkastets 239 sider). 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 
Lisbeth Højrup 
 
 
D +45 3339 4425 
E lih@lf.dk 

mailto:Hoering@fvst.dk
mailto:lbar@fvst.dk

	Vedr.: Høring om udkast til bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer - Positivlisten

