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Danmark

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.m.
Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse nr. 238 om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.m. af 22. marts 2018.
Bekendtgørelsen er ændret således, at det nu er muligt at anvende nøglehulsmærket
ved mærkning og præsentation af alle fødevarer, som opfylder alle kriterier for den
fastsatte fødevaregruppe. Dette betyder, at også ikke færdigpakkede fødevarer kan
anvende nøglehulsmærket i forbindelse med markedsføring. Det er dog en betingelse,
at virksomheden på anmodning kan oplyse om grundlaget for brugen af nøglehulsmærket.
Udover ovenstående ændring er der foretaget en række minde justeringer uden indholdsmæssig betydning. Bekendtgørelsen trådte i kraft 21. april 2018 og samtidig blev
bekendtgørelse nr. 131 af 23. januar 2015 med samme navn ophævet.

Danmark

Kontrolvejledningen
På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger den generelle kontrolvejledning, som de tilsynsførende følger, når de kontrollerer bl.a. virksomheder.
Med opdateringen 12. april 2018 er der opdatering af
-

Appendiks 1 i bilag 11 (oversigt over lovgivning)

Kontrolvejledningen (og oversigt over seneste opdateringer) kan ses på dette link:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Sider/Kontrolvejledning.aspx

Derudover kan man på linket også finde historiske bilag og vejledninger.
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Kontrolfrekvensvejledning
Fødevarestyrelsen har lagt ”Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet 2018”, dateret 6. april 2018 på hjemmesiden. Vejledningen trådte i kraft 6. april og ophæver vejledningen for 2017.
Kontrolfrekvenserne for slagterier og kød, engros er ikke ændret.
Link til vejledning med bilag:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Fodevarevirksomheder/kontrolfrekvens/Sid
er/Kontrolfrekvensvejledningen.aspx

Danmark

Samarbejdsforum for fødevarekontaktmaterialer
Landbrug & Fødevarer har deltaget i møde i Samarbejdsforum for fødevarekontaktmaterialer. På mødet deltager brancheorganisationer, og Fødevarestyrelsen orienterer om nyt på området omkring materialer og genstande.
Evaluering af rammeforordningen:
EU har igangsat en evaluering af forordning 1935/2004, som er rammeforordningen
for så vidt angår fødevarekontaktmaterialer. Evalueringen starter med, at en konsulentvirksomhed har 1 år til at lave en evaluering med involvering af relevante interessenter. Indtil evalueringen er overstået, har EU sat arbejdet med nye specifikke regler
på området f.eks. trykte fødevarekontaktmaterialer i stå.
Keramik og glas:
EU arbejder hen imod nye regler for keramik og glas, der skal sænke grænseværdierne for afsmitning af bly og cadmium væsentligt. De nye grænseværdier er begrundet i
sundhedsmæssige vurderinger.
Bisphenol A:
Der blev orienteret om de nye EU-regler for Bisphenol A, hvor FVST inden ikrafttrædelse 6. september 2018 forventer at lægge supplerende information om reglerne på
deres hjemmeside.

Danmark

Indikatorværdi for fluorerede stoffer i fødevarekontaktmaterialer
Fødevarestyrelsen har i april 2018 indført en ny indikatorværdi for pap og pair på 10
mikrogram organisk fluor pr. kvadratdecimeter papir. Indikatorværdien skal hjælpe erhvervet med at vurdere om pap og papir er tilsat organisk fluorerede stoffer.
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Indhold under den nye indikatorværdi betragtes som baggrundsforurening, og virksomheden kan dermed bruge værdien til at sikre, at papiret ikke er behandlet med organiske fluorerede stoffer.
Det er fortsat tilladt at anvende eller fremstille pap og papir med indhold af organisk
fluor over indikatorværdien. Men som for alle andre stoffer i fødevarekontaktmaterialer, må indholdet ikke give anledning til migration i sundhedsskadelige mængder. Anprisningen ’ikke tilsat fluorerede stoffer’ eller lignende kan anvendes, hvis det målte
indhold er under indikatorværdien eller hvis der er anden dokumentation for, at der ikke noget sted i produktionskæden af materialet er anvendt fluorerede stoffer.
Link til faktablad vedr. ny indikatorværdi:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedeva
rekvalitet/FKM/Fakta%20ark%20fluorerede%20stoffer.pdf
Link til side på FVST hjemmeside, som indeholder information omkring pap og papir,
hvor faktabladet også kan findes under punktet ”fluorerede stoffer”:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Papir-ogpap.aspx?Indgang=Fødevarer&

