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Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.m.
Fødevarestyrelsen har på kort tid udgivet 3 udgaver af Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder. Dette skyldes rettelse af nogle teknikaliteter i de to seneste udgaver.
Det drejer sig om Bekendtgørelse nr. 1159 af 9. september 2016 om autorisation og
registrering af fødevarevirksomheder. Forinden var udsendt bekendtgørelse nr. 1155
af 7. september og nr.1139 af 29. august med samme navn.
De nye bekendtgørelser indeholder ændringer vedr. staldpakken.
§ 5, 6, 7, 11 og 12 er nu ændret således, at det er muligt at sælge fjerkræ (bortset fra
høns og kalkuner) i slagtet og renset tilstand fra primærproduktionen, at sælge dobbelt så mange æg (100.000 stk.) ved stalddøren, og at fiskere nu kan sælge muslinger over rælingen direkte til private og til lokale butikker.
Fødevarestyrelsen forventer, at tilsvarende regler kan træde i kraft 1. januar 2017 for
høns og kalkuner. Når de ikke er medtaget i første omgang skyldes det spørgsmål fra
Kommissionen til dette i forbindelse med notifikation af reglerne.
Den gældende bekendtgørelse trådte i kraft 9. september, og samtidig ophævedes
bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015, samt bekendtgørelse nr. 1155 og nr.
1139.

Danmark

Kontrolvejledningen
På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger den generelle kontrolvejledning, som de tilsynsførende følger, når de kontrollerer bl.a. virksomheder.
Med opdateringen 1. september 2016 er der opdateret i bilag 11b og 11c – afsnit
3.2.2 Ophør af virksomhed / virksomheden er lukket. Der er indsat nyt afsnit om at
kontrolinformationsblanketten kan sendes med digital post til virksomheden. Frem-
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sendelse med digital post forudsætter, at virksomheden har et gyldigt CVR-nr. eller, at
der er registreret et CPR-nr. på ejeren i DIKO, som virksomhedens e-boks er knyttet
op på.
Appendix 1 i bilag 11 opdateret
Med opdateringen 14. september 2016 er appendix 1 i bilag 11 opdateret.
Kontrolvejledningen (og oversigt over seneste opdateringer) kan ses på dette link:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Kontrolvejledningen.aspx

Danmark

Findsmiley.dk har fået nyt design
Hjemmesiden findsmiley.dk, har fået nyt design fra mandag 15. august. Siden vil fortsat findes på samme ”adresse”, den vil blot se mere tidssvarende ud, og søgningen vil
være forbedret, f.eks. kan der nu søges på cvr-numre. Alle eksisterende abonnementer bliver videreført.
Den nye findsmiley.dk betyder, at virksomheder, der har en hjemmeside, skal skifte
smiley-rapport-linket på deres hjemmeside, som fører over til virksomhedens kontrolresultater. De gamle links vil lede brugeren over på det nye site i en begrænset overgangsperiode, indtil august 2017. Alle skal dog skifte linket på deres hjemmeside, idet
man efter august 2017 ikke længere vil overholde kravet om offentliggørelse af kontrolresultater, såfremt linket ikke er skiftet.
Link til vejledning omkring skift af link på hjemmesider fremgår af nedenstående pressemeddelelse fra FVST.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/95_Presse/Fødevarestyr
elsen%20får%20et%20nyt%20findsmiley.dk.pdf

Mulige nye lovinitiativer
”Samlet kontrolstrategi på Miljø- og Fødevareministeriets område
Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) har igangsat et arbejde med at formulere en ny kontrolstrategi, der skal sætte
rammerne for kontrollen på fødevare- og landbrugsområdet i fremtiden. Den nye strategi skal favne alle kontrolområder i MFVM, dvs. al kontrol udført af Fødevarestyrelsen (FVST), NaturErhvervstyrelsen (NAER), Styrelsen for Vand og
Naturforvaltning (SVANA) samt Miljøstyrelsen (MST).
Det er MFVMs mål, at:
- få etableret en kontrolstrategi, der sætter nogle fælles rammer for brugen af kontrol, således at ministeriets kunder
mødes med en ensartet tilgang til kontrollen, uanset hvilken del af ministeriet de er i kontakt med,
- kontrollen skal baseres på dialog, ansvar og tillid mellem myndighed og kunder/borgere/virksomheder,
- have fokus på omkostningseffektivitet i kontrolgennemførelsen,
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- kontrollen skal kunne tilpasses skiftende udfordringer og behov hos erhvervet.
Det forventes, at arbejdet med at formulere en ny kontrolstrategi vil være færdigt ved udgangen af 2017.
I sagens anledning har L&F nedsat en arbejdsgruppe, som kommer omkring alle kontrolområderne i ministeriet, og
arbejdet er fordelt på den måde, at forhold vedr. miljøkontrollen på virksomhederne håndteres i regi af Virksomhedsforum for Miljø v/ Anette Christiansen, kontrollen vedr. primærproduktionen og foderkontrollen håndteres af Trine Vig
Tamstorf og Per Olsen ligesom forhold omkring fødevarekontrollen på virksomhederne håndteres af Anna Høgberg og
Susanne Kofoed.
Arbejdsgruppen har umiddelbart udarbejdet et udkast til forslag til fire hovedprincipper for kontrollen på ministeriets
område, som kan danne grundlag for den videre drøftelse med ministeriet om sagen, herunder ved en kontrolkonference den 12. oktober 2016 på Nationalmuseet, som flere virksomheder, L&F samt øvrige relevante aktører er indbudt
til.
L&F forventer at holde et møde om sagen i forlængelse af konferencen den 12. oktober 2016; når konferencen er
afholdt, har vi således formentlig et mere tydeligt billede af ministeriets ønsker og ideer samt af de prioriteter, som de
øvrige aktører på området har for den fremtidige kontrol.

