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Retteblad til Vejledning om kontrolindsatser
 revideret maj 2022

Rettebladet samler betydelige ændringer i den seneste opdatering af Vejledning om kontrolindsatser. Tilføjelser og ændringer er 
markeret i selve vejledningen med ■Denne tekst er tilføjet/ændret■

Kapitel Kapiteloverskrift Rettelse
1

2 Kontrolplanlægning af indhol-
det i kontrollen på fødevareom-
rådet

2.8 Hvornår kommer Fødevaresty-
relsen på uanmeldt, anmeldt og 
varslet kontrolbesøg

Der er nu tre kategorier i forbindelse med eventuel advisering af kontrolobjektet 
inden kontrolbesøg: Uanmeldt, anmeldt og varslet kontrolbesøg. De tre begreber 
er forklaret og præciseret. For starthjælp er betegnelsen ændret fra anmeldt til 
varslet, men samme procedurer. Kapitel 2.9 er slettet, da procedurerne nu er inde-
holdt i kapitel 2.8.

3 Starthjælp og starthjælpsvej-
ledning 

3.2 Målgruppe for starthjælp og 
starthjælpsvejledning

Tilføjet at detailtransportører, der kun får starthjælpsvejledning pr. mail har mulig-
hed for at få telefonisk vejledning.

3.3. Starthjælp eller starthjælpsvej-
ledning i ulovligt startede kon-
trolobjekter

Tilføjet at hvis Fødevarerejseholdet udfører kontrol i ulovligt startede kontrolob-
jekter omfattet af stikprøvebaseret basiskontrol, vil kontrollen være en prioriteret 
indsats.

3.5 Procedurer for Fødevarestyrel-
sens varsling af starthjælp og 
første kontrolbesøg 

Konsekvensrettet til varsling i stedet for anmeldelse. Nævnt at autorisationsbesøg 
ikke varsles, men aftales telefonisk.

3.6 Kontrollens indhold ved start-
hjælp og første kontrolbesøg 
med starthjælpsvejledning

Tilføjet at risikooplysningerne til brug for risikokarakterisering altid skal kontrolle-
res. Slettet vedr. autorisationsbesøg, da teksten om autorisationsbesøg er i kapitel 
5.7.

4 Stikprøvebaseret basiskontrol
4.3 Udpegning til stikprøvebaseret 

basiskontrol
Rettet, at udpegninger til stikprøvebaseret basiskontrol foretages årligt og ikke hal-
vårligt. 
Tilføjet at kontroludpegningsmodellen nu også indeholder data fra CVR-registret.

5 Frekvensbaseret basiskontrol
5.3 Kontrollen er uanmeldt ved fre-

kvensbaseret basiskontrol
Konsekvensrettet at ved første kontrolbesøg varsles kontrollen.

6 Kontrol efter anmeldelse

7 Prioriteret indsats

8 Kampagne

9 Opfølgende kontrol efter an-
mærkninger

9.3 Undtagelser fra to opfølgende 
kontroller

Det er præciseret, at det altid er en konkret vurdering at undlade det ene af to 
opfølgende kontroller.

10 Bestilt kontrol på fødevareom-
rådet

11 Oversigt over samkørsel af kon-
trolindsatser og dokumentation

12 Frivillig kontrolordning for kæ-
der
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12.5 Kontrollen er uanmeldt ved kæ-
dekontrol

Slettet om eventuel anmeldelse af kontrollen i kædehovedkontor, i stedet henvist 
til kapitel 2.8. 

13 Frivillig kontrolordning for tred-
jepartscertificerede kontrolob-
jekter

13.4 Basiskontrollen er anmeldt Ved 
kontrolordning for tredjeparts-
certificerede virksomheder

Kapitlet er ændret, så det kun er frekvensbaseret basiskontrol og stikprøvebase-
ret basiskontrol, der gennemføres som anmeldt kontrol i kontrolordningen.

14 Risikokarakterisering Elitefrekvens er erstattet af reduceret frekvens.

14.8 Risikooplysninger under baga-
telgrænsen

Bagatelgrænsen er justeret.

14.14 Risikoaktiviteter Flere risikooplysninger, som kun gælder for engros, har fået ”ENGROS” med i tit-
len.
Der er indsat ny tekst om vildtdepoter. 
Der er indsat ny risikooplysning og ny tekst om mellemhandlere af toskallede 
bløddyr. 

14.15 Risikoprodukter To risikooplysninger om kosttilskud til gravide og børn under to år er udgået, da de 
pågældende kontrolobjekter fremover får en årlig kontrol udført som målrettet 
kontrol af aktivitet med særlig frekvens.
Teksten om ”Animalske fødevarer” er udvidet, da risikooplysningen nu også gælder 
vildtdepoter og mellemhandlere med håndtering af toskallede bløddyr.

15 Kontrolfrekvenser for kontro-
lobjekter omfattet af frekvens-
baseret basiskontrol

Kapitlet er tilrettet, da elitesmiley er udgået. Nogle kontrolobjekter omfattet af fre-
kvensbaseret basiskontrol kan fortsat opnå reduceret frekvens, og det er beskre-
vet.

15.5 Videreførelse af kontrolrappor-
ter ved ejerskifte og flytning

Nyt kapitel (tidligere en del af kapitel 15.4) om videreførelse af kontrolrapporter. 
Indholdet er tilrettet efter den nyeste bekendtgørelse (1/1 2022), så det nu frem-
går, at Fødevarestyrelsen automatisk viderefører kontrolrapporter uden anmærk-
ninger ved ejerskifte.

16 Kontrolfrekvenser for aktivite-
ter med særlige frekvenser

16.5 SRM – opskæringsvirksomhe-
der

I autorisationsbekendtgørelsen er nu henvist til, at opskæringsvirksomheder skal 
godkendes iht. TSE-forordningen til at håndtere SRM. Dette afspejles i teksten.

16.6 SRM – Slagterforretninger/-af-
delinger

I autorisationsbekendtgørelsen er nu henvist til, at slagterforretninger/slagterafde-
linger skal godkendes iht. TSE-forordningen til at håndtere SRM. Dette afspejles i 
teksten.

17 Brancher
17.5 Oversigt over brancher Ny branche ”Handel med og håndtering af levende toskallede bløddyr” er tilføjet.

Beskrivelsen for branchen ”Håndtering af levende toskallede bløddyr” er ændret.
Vildtdepoter er tilføjet i beskrivelsen for branchen ”Lager/lager-hotel og evt. en-
groshandel – Med køl/frost”. 
Ny branche ”Vildtdepot, som modtager vildt direkte fra jagt” er tilføjet. 


	Retteblad til Vejledning om kontrolindsatser – revideret maj 202... (D4869256).docx

