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Høring over forslag til ændring af autorisationsbekendtgørelsen (2/3 reglen) 
J.nr. 2015-28-31-00171 
 
DSK hilser det meget velkomment, at 2/3 reglen ophæves. Det har som bekendt 
længe været et stærkt ønske fra DSK, at både 2/3 og 1/3 reglerne blev lempet eller 
allerhelst helt afskaffet, 
 
Reglen om salg af ikke animalske fødevarer fra butik til butik er måske ikke så svær 
at overholde, men er meget besværlig at dokumentere overholdt. 
 
Den tilsvarende regel for animalske fødevarer er ikke kun besværlig at dokumentere, 
men lægger også hindringer for den lokale handel med fødevarer, der falder ind un-
der den tilhørende definition af animalske fødevarer samt de produkter, som butikken 
har svært ved at adskille herfra. Vi håber derfor, at der også bliver lejlighed til at se 
nærmere på, om håndtringen af reglen vedr. animalske fødevarer kunne blive mere 
hensigtsmæssig, indtil man forhåbentlig på EU niveau kan lempe den. 
 
DSK har nogle få konkrete bemærkninger til det foreliggende bekendtgørelsesud-
kast. 
 
§ 14, stk. 1, anden sætning; ”Leveringen kan eventuelt finde sted via en fødevare-
virksomhed, der kun opbevarer eller transporterer fødevarer.” kunne læses som om, 
en detailvirksomhed kunne sælge varen til en fødevarevirksomhed, der kun opbeva-
rer eller transporterer fødevarer. Hvis det ikke er ment sådan, vil vi anbefale at om-
formulere teksten til f. eks. ”Detailvirksomheden må gerne lade varerne opbevare el-
ler tranportere af en fødevarevirksomhed, der kun opbevarer eller transporterer føde-
varer.” Så ville det være tydeligt, at detailvirksomheden ikke må sælge/overdrage va-
ren til fødevarevirksomhed, der kun opbevarer eller transporterer fødevarer, idet 
denne vil være en engrosvirksomhed. Derudover mener vi, teksten bør være 
”…opbevarer og/eller transporterer….”. 
 
§ 14, stk. 2. Levering (aktiviteten levering fra detail til detail) skal registreres efter § 7, 
stk.2. Men i § 7, stk. 2, får man indtryk af, at det er virksomheden (butikken) som så-
dan, der skal registreres. Det er således ikke krystalklart, at uanset butikken allerede 
er registreret, skal aktiviteten ”levering fra butik til butik” særskilt registreres. Vi ser 
gerne, at dette tydeliggøres, evt. ved at ændre teksten til ”Levering... skal registreres 
særskilt i forbindelse med virksomhedens registrering efter § 7… Vi er klar over, at 
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det fremgår af Vejledningen (januar 2015), afsnit 15, at aktiviteten skal være registre-
ret. 
 
Vi håber, Fødevarestyrelsen kan bruge vores forslag. 
 
DSK ser også meget frem til det lovede møde til drøftelse af 1/3 reglen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kirsten Jacobsen 
Seniorkonsulent   


