
 

 

 

 

 

 

 

 

De Samvirkende Købmænd 
Islands Brygge 26, DK-2300 København S | T +45 39 62 16 16 | dsk@dsk.dk | www.dsk.dk 

CVR nr. 15232013 | Danske Bank 4180-4110212313 

Fødevarestyrelsen 
Mail til 45@fvst.dk 
Cc jacc@fvst.dk 
 
 

09.12.2019 KJ 
 
 
 
 
Høring over bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og 
levende dyr m.v., j.nr. 2019-45-31-00094 
 
Med henvisning til høring med følgebrev af 15.11.2019, har DSK gennemgået udka-
stet og fremsender her vores bemærkninger.  
 
Priserne for Fødevarestyrelsens kontrol er efterhånden blevet et meget komplekst 
system, og man skal se sig godt for, hvis man vil slå op, hvad en bestemt ydelse ko-
ster. Derfor er gode, beskrivende overskrifter og tydelige definitioner vigtige.  
 
DSK har ikke kommentarer til priserne som sådan, idet vi forudsætter, at de er be-
regnet i overensstemmelse med reglerne om betaling af de faktiske udgifter og an-
dre regler og politiske aftaler om betaling for denne kontrol. Men vi har nogle for-
slag og spørgsmål vedr. teksten. 
 
I § 26, stk. 2 tales om ”rekvirerede ydelser”, uden at det fremgår hvilken type ydel-
ser, der er tale om. Det er først, når man kommer til § 43, at man kan regne ud, at 
f.eks. rekvireret vejledning ikke er omfattet af begrebet rekvirerede ydelser i § 26. 
Vi foreslår derfor, at der i § 26 henvises til, at prisen for nogle rekvirerede ydelser 
fremgår at kapitel 7.  
 
I § 51, stk. 2 skrives ”For Foderstofvirksomheder…”, det skal vel være ”foderstof-
virksomheder”. 
 
I § 53 og flere andre steder skrives, at der ”ved salg” skal betales….. Menes der, at 
det er hver gang, man sælger, der skal betales, eller menes der, at det er de solgte 
mængder, der ligger til grund for beregningen af afgiften? 
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I § 60, stk. 2 henvises til bilag 4, men bilag 4 synes at mangle. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kirsten Jacobsen 


