LOVGIVNINGS-NYT
26. årgang nr. 5
Danmark

22. juli 2019
Bekendtgørelse om fødevarehygiejne
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 736 af 10. juni 2019 om fødevarehygiejne. Der er sket en række præciseringer af bestemmelserne. Af relevante kan
nævnes:
-

Forbud mod primærproducentens vask eller rengøring af æg, som sælges som
konsumæg (§5, stk. 4)

-

Præcisering af hvilke traditionelle metoder det er tilladt at anvende, som ligger
uden for hygiejneforordningens regler (§ 33)

-

Præcisering af, at der er tale om den samlede mængde på to tons af hakket kød
og tilberedt kød for at kunne fastsætte en lavere frekvens for prøveudtagning for
salmonella, E.coli og kimtal end det fremgår af mikrobiologiforordningen (§37)

-

Kravet om, at FVST skal give en forhåndsvurdering af genbrug af vand, er bortfaldet, så længe betingelserne i hygiejneforordningen er overholdt (§39)

Bekendtgørelsen trådte i kraft 15. juli og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1354
af 29. november 2017 med samme navn.

Danmark

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 738 af 11. juli 2019 om tilsætning
af vitaminer og mineraler til fødevarer. Bekendtgørelsen er hovedsageligt blevet opdateret med nye generelle tilladelser siden sidste bekendtgørelse blev udsendt.
Herudover er der indsat en bestemmelse om gensidig anerkendelse af jodberigelse i
øvrige EU/EØS-land og Tyrkiet. Dette fremgår af nyt §3, stk. 3 og 4. Samtidig er den
tidligere tilladelse til tilsætning af 50 mg jod pr. kg salt til salt anvendt som ingrediens i
kødprodukter fjernet fra bilag I, idet denne nu er erstattet af §3, stk. 3 og 4.
Der er samtidig indsat ny § 4 stk. 4 og 5, som fastsætter at FVST skal orienteres om
tilsætningen via notifikation af jod i produkter, der er fremstillet lovligt i andre EU /
EØS-lande og Tyrkiet, som markedsføres på det danske marked.
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Bekendtgørelsen trådte i kraft 14. juli og samtidig blev bekendtgørelse nr. 1341 af 28.
november 2018, af samme navn ophævet.

Danmark

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler
til fødevarer
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 737 af 11. juli 2019 om tilsætning
af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer.
Bekendtgørelsen er blevet opdateret med nye generelle tilladelser siden den sidste
bekendtgørelse blev udstedt. Det drejer sig i alle tilfælde om produktkategorier, som
ligger uden for kødområdet.
Bekendtgørelsen trådte i kraft 14. juli og erstatter bekendtgørelse nr. 1342 af 28. november 2018 af samme navn.

Danmark

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 749 af 11. juli 2019 om indførsel af
fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af
diverse EU-retsakter.
Der er fjernet en række kapitler i forhold til tidligere bekendtgørelse:
-

Tidligere kap. 17 Peru, Hepatitis A

-

Tidligere kap. 20 Schweitz, Aviær influenza Subtype H5N1

-

Tidligere kapitel 21 Tjekkiet, Afrikansk svinepest

-

Tidligere kapitel 38, overgangsbestemmelser som er udløbet

Generelt er flere af henvisningerne til EU-regler opdateret. Vedr. f.eks. afrikansk svinepest henvises nu til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1185 i forbindelse med
foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater.
Bekendtgørelsen træder i kraft 25. juli 2019, og samtidig ophævedes bekendtgørelse
nr. 101 af 29. januar 2018 med samme navn.
Ændringer til Restriktionsbekendtgørelsen forventes omtalt på Fødevarestyrelsens
hjemmeside på nedenstående link:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Restriktionsbekendtgørelse,-fødevarer.aspx
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Vejledning om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevare m.v.
Fødevarestyrelsen har udsendt vejledning nr. 9665 af 10. juli 2019 om anvendelse af
Nøglehulsmærket på fødevarer m.v.
I forhold til den tidligere vejledning er der sket følgende ændringer:
-

Bilag 3 om krav til nøglehulsmærkede opskrifter er fjernet – ved en fejl blev dette
ikke gjort ved sidste bekendtgørelse

-

Teksten vedr. brug af nøglehulsmærket på ikke - færdig pakkede fødevarer er
rettet i forhold til nugældende bekendtgørelse

-

Sproglige præciseringer samt konsekvensrettelser i forhold til bekendtgørelsen.

Vejledningen erstatter vejledning nr. 9577 af 27. juni 2017 med samme navn.
Vejledningen findes på retsinformation:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209816

Danmark

Vejledning om Fødevarehygiejne
FVST har udsendt en ny vejledning nr. 9631 af 5. juli 2019 om fødevarehygiejne. Der
er tale om præciseringer og behov for yderligere vejledning på en række områder.
Vejledningen er ændret i forhold til følgende relevante kapitler:
- Skadedyr (Kapitel 18)
- Rene slagtedyr fra besætningsejeren (Kapitel 38)
- Rene slagtedyr inden slagtning (Kapitel 43.1)
- Fjernelse af synlig kontaminering (Kapitel 43.2)
- Nyt kapitel 43.3 om fjernelse af synlig kontaminering på slagtefjerkræ og lagomorfer
samt opdrættet vildt og vildtlevende småvildt.
- Nyt kapitel 43.4 om vask og desinfektion af hænder og udstyr, redskaber og tilbehør
i slagterier
Vejledningen erstatter vejledning nr. 9236 af 29. april 2014 af samme navn.
Vejledningen findes på FVST hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledning/Sid
er/Forside.aspx

Danmark

Kontrolvejledningen
På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger den generelle kontrolvejledning, som de tilsynsførende følger, når de kontrollerer bl.a. virksomheder.
Med opdateringen 19. juli 2019 er der ændringer til
appendiks 1 (oversigt over lovgivning) i bilag 11 a, b, c og d

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.

