Fødevarestyrelsen
E-mail til: 28@fvst.dk
cc: nanis@fvst.dk og cam@fvst.dk

7. februar 2022, AMJK
e-mail: amjk@dsk.dk

Høringssvar vedr. udkast til autorisationsvejledning, j.nr. 2021-28-33-00198
De Samvirkende Købmænd (DSK) takker for muligheden for at kommentere på udkastet til
ovennævnte vejledning.
DSK er positiv overfor, at Fødevarestyrelsen (FVST) udarbejder vejledninger, der har til formål
at hjælpe med afklaring af spørgsmål vedr. registrering og autorisation. Netop denne vejledning, opfatter vi som en meget gennemarbejdet vejledning, og som rent anvendelsesmæssigt
er et godt ”opslagsværk”. De mange eksempler, som er indarbejdet i vejledningen, er rigtig
gode til at supplere vejledningen. Vi kan kun opfordre til, at FVST forsætter med løbende at
udbygge vejledningen med endnu flere eksempler.
Specifikke bemærkninger

Afsnit 2.1: Hvad er autorisation

I sidste afsnit angives, at hvis autorisationsskrivelse ikke kan findes, skal virksomheden anmode om en ny, hvorefter Fødevarestyrelsen udsteder en ny. Hvor lang tid gemmer Fødevarestyrelsen sådanne skrivelser?

Afsnit 2.2: Hvad er registrering

Vi foreslår, at det nævnes, at hvis man pakker, importerer eller eksporterer frugt og grønt, der
er omfattet af EU's handelsnormer, skal man registreres hos Landbrugsstyrelsen.

Afsnit 3.1: Begreberne privatsfære, bagatelgrænse, kontinuitet og oganistaion

Kan man i en registreret fødevarevirksomhed (virksomhed over bagatelgrænse) have enkelte
aktiviteter, som ikke har en vis kontinuitet og dermed kan anses som en aktivitet under bagatelgrænsen? Det kan f.eks. være donation af animalske fødevarer (se også kommentarer til afsnit 7.1).

Afsnit 3.5: Under bagatelgrænsen – ansvar for mad til andre virksomheder

Kan en primærproducent under bagatelgrænsen (f.eks. privatperson) levere til alle detailvirksomheder f.eks. en delikatesseafdeling i et supermarked?
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Afsnit 5.6: Undervisning i madlavning

Sidste afsnit beskriver et eksempel på arrangementer i fødevarevirksomheder, og at det skal
anmeldes som en væsentlig ændring. Vi foreslår, at dette eksempel også indsættes i de relevante afsnit om eksempler på væsentlige ændringer.

Afsnit 6: Bagatelgrænse for fødevarevirksomhed – ingen registrering

Kan et eksempel også være et kollegiekøkken, hvori der afholdes fællesspisning, og hvor en
kok udefra giver beboerne kursus på selve kollegiet?

Afsnit 7.1: Fødevarevirksomhed uden en vis kontinuitet

Det sidste eksempel ”en landmand sælger kød, der leveres direkte fra slagteriet til forbrugeren, af 10 lam og otte kalve på et år”. Hvad er det der gør, at dette er over bagatelgrænsen?

Afsnit 9.1: Primærproduktion, der skal registreres

Det første eksempel på primærproduktion, der skal registreres, vedrører dyrkning og produktion af vegetabilier. Betyder dette, at en registret detailvirksomhed, der f.eks. selv sår karse til
brug i egen virksomheds produktion, skal have dette registreret som primærproduktion?

Afsnit 15.5: Automater – registrering

Kan automater forstås bredt – forestået på den måde, at en automat kan være et rum man
går ind i? Og er der begrænsning i forhold til, hvilke fødevarer, der må sælges fra automater?

Afsnit 15.6: Kontorvirksomheder, formidlere, agenturer m.v.

Det angives, at agenter blot formidler kontakten. Det er vores opfattelse, at agenter ofte også
er ansvarlige for at stille krav til leverandører, så de varer, der formidles, er lovlige. Vil disse
agenter skulle registreres hos Fødevarestyrelsen?

Afsnit 16.2: Distributionsterminal/-center og ferskvareterminal

Det angives, at animalske fødevarer leveres efter oplagringsreglen. Terminalerne er registret i
gruppen detail med engros. Når terminalerne er i denne gruppe, skal de overholde temperaturkravenne i hygiejneforordningen for animalske fødevarer. Hvis en terminal udelukkende oplagrer varer, hvorfor skal de så særskilt registres efter oplagringsreglen – det er vel det, de gør
i praksis allerede?

Afsnit 17.2: Ompakningsvirksomhed for animalske fødevarer
Opfatter det også honning?

Afsnit 18.7: Virksomheder, der markedsfører fødevarer med dyrevelfærdsmærket

Der gives eksempler på aktiviteter, der skal registreres, bl.a. nævnes fremstilling af andre produkter med kød. Er det f.eks., hvis en detailvirsomhed smører en sandwich med kylling, og
hvor det angives i mærkningen, at kyllingen er dyrevelfærdsmærket?

Afsnit 18.9: Handelsnormer for frugt og grønt

Hvordan skal ”pakker og sender” forstås? Vi læser dette som, at det f.eks. ikke er, hvor detailvirksomheder leverer til fødevarevirksomheder eller forbrugere; er det korrekt?

Afsnit 18.14: Udenlandske virksomheder, der indfører fra andre EU-lande

Hvis f.eks. en Hollandsk virksomhed er registreret i Holland, men har en webside, der henvender sig til danske forbrugere, hvor varerne indføres til Danmark, når forbrugeren bestiller varerne. Kan det tilføjes, helt overordnet, hvad kravene er til de varer, som forbrugeren bestiller?
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Afsnit 19.1: Levering af animalske fødevarer efter 1/3-reglen

Det angives, at der kan ske levering til virksomheder i gruppen detail med engros. Hvis virksomheder i denne gruppe skal overholde temperaturkravene i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, kan de ikke modtage alle animalske fødevarer, der er leveret efter 1/3reglen? Ligesom virksomheder i gruppen detail med engros, der leverer animalske fødevarer,
svarende til oplagringsreglen – de kan vel ikke levere efter 1/3-reglen? Vi har den samme bemærkning til bl.a. afsnit 21.
Vi foreslår, at det beskrives i afsnit 19.1, at en detailvirksomhed kan kombinere 1/3- og oplagringsreglen. Altså de kan vælge, at nogle varer leveres efter oplagringsreglen og andre varer
efter 1/3-reglen.

Afsnit 21.2: 1/3-reglen bagatelgrænse

Vi foreslår, at de eksempler, der er nævnt som situationer under bagatelgrænsen, når virksomheden i øvrigt ikke har levering efter 1/3-reglen, også vil gælde, når virksomheden har levering efter 1/3-reglen, så alle detailvirksomheder har de samme vilkår. Vi foreslår ligeledes, at
donation af animalske fødevarer, opfattes som en situation under bagatelgrænsen. DSK uddyber gerne dette, om nødvendigt.

Afsnit 21 eller 22:

Hvor passer honning ind?

Afsnit 22.1: Betingelser for levering af ikke-animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder?

Det angives, at hvis en kunde beder om faktura udstedt til en fødevarevirksomhed, skal salget
anses som salg til andre fødevarevirksomheder. Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt
for alle detailvirksomheder at udstede disse fakturaer samt at registrere kunderne. Vi foreslår
derfor, at det tilføjes, at såfremt virksomheden oplyser dette til kunden, er det kundens ansvar
evt. at vælge en anden leverandør.
Sidste afsnit beskriver, at virksomheden kan vælge at lade dele af virksomheden være registeret som detailvirksomhed og dele som engrosvirksomhed. Hvis man har denne type registrering, skal varerne da være opdelte til den ene og den anden del af virksomheden?

Afsnit 25.2 Eksempler på væsentlige ændringer

I bl.a. dette afsnit nævnes eksemplet ”en virksomhed vil begynde at mærke med allergener på
færdigpakkede fødevarer”. Vi har brug for yderligere forklaring på dette eksempel, da der er
adskillige virksomheder, der er mærkningsansvarlige og som markedsfører færdigpakkede fødevarer, hvor de allergene ingredienser er en del af ingredienslisten. Hvilke virksomheder er
omfattet?

Afsnit 25.4: Eksempler på væsentlige ændringer i detailvirksomheder

Vi vil sætte stor pris på, hvis de virksomhedsskabeloner, der ligger på Fvst.dk fortsat opdateres. De er meget anvendelige.
Vedr. røgning: Opfattes dette som en aktivitet, der er naturlig for slager, delikatesse og fiskehandler og som ikke skal anmeldes som en væsentlig ændring. Årsagen til vores spørgsmål er,
at det er nævnt særskilt. Det er vel sådan, at hvis man varmebehandler, kan man også ryge?
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ringsklare fødevarer? også færdigpakkede, f.eks. mælk, leverpostej, rugbrød og færdigretter?
Vedr. eksemplet om skift til udelukkende at opbevare måltidskasser bestemt for den endelige
forbruger, hvor kølekrav overholdes i den isolerede kasse. Vi har brug for uddybning af eksemplet: Hvilke virksomheder er der tale om her?

Afsnit 27.1: Hvad er ejerskifte og anmeldelse af ejerskifte

Hvis den samlede ejerkreds udskiftes uden nyt CVR-nummer, er der så også tale om ejerskifte,
der skal anmeldes? Hvilken betydning har det for smileyen – altså vil smileyen blot køre videre
uændret, dvs. beholde status og historisk? Og forventes dokumentation for udført egenkontrol
fortsat at være tilgængelig i virksomheden, eller skal det behandles som ejerskifte som når
CVR-nummeret skiftes?
Afsluttende bemærkninger
Giver vores høringssvar behov for yderligere uddybning, må I endelig kontakte os.
Med venlig hilsen
Anne-Marie Jensen Kerstens
Fødevarechef
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