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Ny Lovgivning
Danmark

Bekendtgørelse af lov om fødevarer
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018 af lov om fødevarer.
Bekendtgørelsen er en sammenskrivning af de seneste ændringer til lov om fødevarer, blandt andet den ændring vi nævnte i Lovgivnings-Nyt nr. 5 vedrørende mulighed
for at sanktionere ekstra hårdt på de fødevarevirksomheder, som er uimodtagelige
over for råd, vejledning og sanktioner.

Danmark

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet (Miljøstyrelsen) har udsendt bekendtgørelse nr. 975 af
27. juni 2018 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
Bekendtgørelsen er udvidet med krav om kontrol for stoffet 1,2,4-triazol, som er fundet i vandforsyninger. Herudover er der en række præciseringer angående underretningspligten af hhv. forbrugere og kommunalbestyrelse i forbindelse med overskridelser af kvalitetskravene til drikkevand.
Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. juli 2018 og samtidig blev bekendtgørelse nr. 1147 af
24. oktober 2017 ophævet.

Danmark

Levering af ikke-animalske og animalske fødevarer fra detail- til engrosvirksomheder
Fødevarestyrelsen har lavet to nye notater i forbindelse med mulighederne for levering af ikke-animalske og animalske fødevarer fra detailvirksomheder til engrosvirksomheder. Der er tale om ændrede fortolkning af de eksisterende regler, som FVST
er blevet opmærksom på i forbindelse med drøftelser med Kommissionen og øvrige
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medlemsstater i flere sammenhænge og særligt i forbindelse med udarbejdelse af
Kommissionens vejledning om donation af fødevarer. De to notater kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejledning
/Notater/Sider/Detailvirksomheder-må-levere-fødevarer-til-engrosvirksomheder.aspx
Ikke-animalske fødevarer:
Detailvirksomheder kan nu levere ikke-animalske fødevarer til engrosvirksomheder.
Den såkaldte 2/3 dels regel vil blive ændret, således at der ikke længere er krav om
dokumentation af levering af ikke animalske fødevarer til andre detail eller engrosvirksomheder. Der er ikke krav om særlig registrering af aktiviteten levering af ikkeanimalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder.
Animalske fødevarer:
På baggrund af en ny fortolkning kan detailvirksomheder levere animalske fødevarer
til andre virksomheder uanset om modtageren er detail eller engros, så længe temperaturkravene (i forordning for animalske fødevarer 853/2004) er overholdt og så længe
varerne blot er blevet oplagret i detailvirksomheden (oplagringsreglen). Det er stadig
ikke muligt for detailvirksomheder at sælge varer de selv har produceret til engrosvirksomheder. Hvis der leveres varer under oplagringsregler, så gælder den såkaldte 1/3dels regel ikke.
Detailvirksomheder skal være registreret til at levere animalske fødevarer efter oplagringsreglen.
Da der er tale om ændring af fortolkning af nuværende regler vil de nye fortolkninger
være gældende med det samme og autorisationsvejledningen vil snarest blive ændret.

Danmark

Kontrolvejledningen
På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger den generelle kontrolvejledning, som de tilsynsførende følger, når de kontrollerer bl.a. virksomheder.
Med opdateringen 26/6-2018 er der justeringer i Kontrolvejledningen samt i bilag 6:
”Skærpet kontrol i en periode” belyst ved eksempler.
Der er bl.a. nedenstående ændringer i bilag 6:
Disse eksempler er udgået:
Eksempel 4 – salg af varer med udløbet holdbarhed
Eksempel 5 – manglende sporbarhed hos brodne kar
Eksempel 6 – virksomheden bliver broddent kar
Disse eksempler er nye:
Eksempel 4 – manglende sporbarhed
Eksempel 5 – virksomheder med dårlig regelefterlevelse
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Med opdateringen 11/7-2018 er appendiks 1 (oversigt over lovgivning) i bilag 11 opdateret.
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.

