Fødevarestyrelsen
Sendt pr. mail til: 28@fvst.dk
CC: nanis@fvst.dk og cam@fvst.dk

8. august 2022, AMJK
e-mail: amjk@dsk.dk

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse om autorisation og registrering af
fødevarevirksomheder m.v. j.nr.: 2022-28-31-00387.
De Samvirkende Købmænd takker for at have modtaget det ovenfornævnte forslag i høring.
Hermed følger vores kommentarer.

Vedr. dokumentation

I udkastet foreslås generelt, at det præciseres i bekendtgørelsen, at dokumentationen skal
foreligge på skrift eller elektronisk. I stedet for ”på skrift eller elektronisk” foreslår vi ”fysisk
eller digital form”, da vi opfatter dette som værende det mest præcise.

Vedr. nyt Bilag 1

Det angives i høringsbrevet, at det er en forenkling af bestemmelsen, at Bilag 1 nu indføres
i bekendtgørelsen. Vi opfatter det ikke som en forenkling, men et overblik over de temperaturkrav der er relevante at kende til, når en detailvirksomhed oplagrer og transporterer animalske fødevarer efter ”oplagringsreglen”.
Hvis formålet med bilaget er det som nævnt ovenfor, er vi bekymret for, at det kan forvirre
i stedet for at hjælpe, hvis det indføres i udkastets form. Det er særligt i forhold til:
-

-

Æg, hvor det vil hjælpe, hvis der henvises til bl.a. hygiejnebekendtgørelsen, så virksomheden bliver klar over, at der er krav om max 12 °C.
Æg-produkter, som ikke er holdbare ved rumtemperatur. Her angives max temperatur på 4 °C (i produktet). Vi gør opmærksom på, at i Fødevarestyrelsens hygiejnevejledning bilag 3 angives, at for industrielt fremstillede æg-produkter, som skal opbevares på køl, er kravet 5 °C i andre engrosvirksomheder end fremstillingsvirksomheden (omgivelsestemperaturen).
For fisk og fiskevarer, ser det ud til, at der mangler en underkategori for ”andre ferske fiskevarer”, hvor temperaturkravet er 0-2 °C (i produktet). Udkastet til bilag 1
indeholder kun fiskevarer, hvor temperaturkravet gælder for omgivelserne.
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Vi er opmærksomme på, at bilaget kun indeholder relevante temperaturbestemmelser fra
Hygiejneforordningen for animalske fødevarer (nr. 853/2004), men i udkastet til bekendtgørelsen foreslås, at denne henvisning slettes. Ved at slette henvisningen, bliver det uklart,
hvad det er for temperaturkrav, der skal overholdes.
Fødevarestyrelsens hygiejnevejledning har et glimrende Bilag 3 (temperaturer ved opbevaring og transport af fødevarer). Vi opfordrer Fødevarestyrelsen til at overveje, om det er
mere hensigtsmæssigt at udbygge dette bilag med en tydeliggørelse af, hvilke temperaturkrav der er gældende for en detailvirksomhed, der anvender oplagringsreglen.

Vedr. §3, 7, 2022, 23, 24 25

Det foreslås, at alle specifikke navne og numre på forordninger slettes, så der udelukkende
står f.eks. ”handelsnormer”. Hvordan skal læseren vide, hvilke ”handelsnormer”, der menes, når navne og numre slettes?

Vedr. §8:

Det foreslås, at ”..der udelukkende leverer til den endelige forbruger…” indsættes. Ifølge
Autorisationsvejledningen afsnit 3.4, kan der også være levering til detailvirksomhed over
og under bagatelgrænsen.

Vedr. §30 og §31:

Skal det tilføjes, at man ikke må påbegynde aktiviteten, man skal godkendes til, førend man
har modtaget en godkendelse?
Fødevarestyrelsen er velkomne til at tage kontakt, hvis der er noget vi skal uddybe.
Med venlig hilsen
Anne-Marie Jensen Kerstens
Fødevarechef
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