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Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet (Miljøstyrelsen) har udsendt Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 524 af 1. maj 2019.
Bekendtgørelsen har fået tilføjet et nyt pesticid til de kvalitetskrav som drikkevand skal
overholde jf. bilag 1c. Det drejer sig om ”chlorothalonil-amidsulfonsyre”, som senest er
fundet i nogle vandboringer. Vandværker skal sørge for, at første kontrol for stoffet foretages senest 1. november 2019.
Bekendtgørelsen trådte i kraft 10. maj 2019 og samtidig ophævedes bekendtgørelse
nr. 1068 af 23. august 2018 med samme navn.

Danmark

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer, ny
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 406 af 9. april 2019 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.
I forhold til bekendtgørelse nr. 141 af 6. februar 2019 kan disse ændringer nævnes:
-

der er konstateret skrivefejl i § 11, stk. 2 om returnering af fødevarer til Danmark.
I bekendtgørelse nr. 141 af 6. februar 2019 henviser § 11, stk. 2 til § 19, stk. 2, nr.
1 eller 3. Det er forkert. Henvisningen skulle have været til § 19, stk. 2, nr. 1 eller
2, og er rettet i den nye bekendtgørelse (den væsentligste grund til ny bekendtgørelse)

-

ovenstående skrivefejl findes/fandtes også i § 31, stk. 2 og § 44, stk. 7.

-

bilag 10, overskriften ændret vedr. opdrættede strudsefugle

-

bilag 12 vedr. opdrættede strudsefugle fra Sydafrika.

Bekendtgørelsen trådte i kraft 13. april 2019, og samtidig blev bekendtgørelse nr. 141
af 6. februar 2019 med samme navn ophævet.
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På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan man læse mere om ændringerne i veterinærkontrolbekendtgørelsen på dette link:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinærbekendtgørelsen.aspx

EU

Begrænsning for anvendelse af transfedtsyrer i EU
”Kommissionens forordning (EU) 2019/649 af 24. april 2019 om ændring af bilag III til
Europa-Parlamentets Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 for så vidt angår andre
transfedtsyrer end transfedtsyrer, der forekommer naturligt i animalsk fedt”, fastsætter
begrænsninger for anvendelsen af transfedtsyrer.
Andre transfedtsyrer end transfedtsyrer, der forekommer naturligt i animalsk fedt, må
anvendes i mængder på højst 2 gram pr 100 gram i fødevarer til den endelige forbruger og fødevarer til levering til detailhandel.
Begrænsningen svarer til de danske regler, som fremgår af bekendtgørelsen om
transfedtsyrer i olier og fedtstoffer, nr. 1427 af 3. december 2015.
Forordning nr. 2019/649 træder i kraft 15. maj 2019, men fødevarer som ikke overholder bestemmelserne i forordningen kan markedsføres indtil 1. april 2021.
Link til forordningen:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0649&qid=1556627673485&from=DA

USA

Ingredienser til brug i kødprodukter
Der er kommet opdateringer til FSIS Directive 7120.1 over de stoffer, som er godkendt til kød og kødprodukter. Revision 50 er dateret 15. april 2019. De stoffer, som er
tilføjet listen, er fremhævet i teksten.
Link til listen for revision 50:
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES

