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Retteblad  

til Vejledning om kontrolindsatser – revideret maj 2020 med tilføjelse juni 2020 
 

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■ 

Ud over disse ændringer er der udført sproglige forbedringer i hele vejledningen. 

Kapitel Kapiteloverskrift Rettelse 

1   

1.3 Begreber og definitioner 
i vejledning om 
kontrolindsatser 

Der er tilføjet et skema med definition af en række betegnelser, som anvendes i 
vejledningen. 

1.8 Kontroltype og 
kontrolundertype 

Der er tilføjet et kapitel om brugen af kontroltype og kontrolundertyper i DIKO. 

2 Kontrolplanlægning af 
indholdet i kontrollen på 
fødevareområdet 

 

2.1 Inddeling af 
kontrolobjekter til type 
basiskontrol 

Detail med engros betragtes som engros og kategoriseres til hhv. stikprøvebaseret 
og frekvensbaseret basiskontrol under branchegrupperne engros med eller uden 
behandling. 

2.2 Planlægning over en 
treårig periode 

Uddybning af tabel med krav til planlægning over 3-årig periode, jf. ovenstående 
kategorisering af detail med engros.  

2.3 Screening for at tilpasse 
indholdet i den enkelte 
standardkontrol 

Kontrol erstattet af standardkontrol i overskriften, da afsnittet kun er relevant for 
kontroller med standard omfang. 

2.3 Screening for at tilpasse 
indholdet i den enkelte 
kontrol 

Slettet: Tidligere tekst om, at en kontrol altid skal omfatte opfølgning på alle 
overtrædelser og bagatelagtige forhold ved seneste kontrol, er slettet. Opfølgning 
på overtrædelser sker ved opfølgende kontrol. Bagatelagtige overtrædelser skal 
ikke følges op, idet en overtrædelse ikke kan være bagatelagtig, hvis den kræver 
opfølgning. 

2.4 Standardkontrol Det er præciseret, at alle fire anførte kontrolemner under lovgivningsområdet 
Godkendelse mv. ikke nødvendigvis skal kontrolleres ved hver standardkontrol. 
Yderligere retningslinjer for hvert emne er tilføjet. 

2.4 Standardkontrol Det er præciseret, at kontrol af CVR- og P-nummer ikke foretages i de enkelte 
kædekontrolobjekter, men i kædekontrolhovedkontoret, som følge af de særlige 
retningslinjer for standarkontrol i kædekontrolobjekter. 

2.5 Målrettet kontrol Konsekvensrettelse: Første opfølgende kontrol er målrettet de sanktionerede 
regler, jf. kapitel 9.5.  

2.5 Målrettet kontrol  Det er tilføjet, at en målrettet kontrol kan suppleres med kontrol af 
risikooplysninger, aktiviteter med særlige frekvenser og sporbarhedskrav på fisk, 
som Fødevarestyrelsen skal kontrollere med en vis hyppighed, i de tilfælde, hvor 
der ikke er planlagt en standard kontrol i kontrolobjektet. 

2.6 Kontrolplaner i engros 
med frekvensbaseret 
basiskontrol 

Det er præciseret, at kravet om individuelle kontrolplaner gælder for 
primærproducenter samt engros, herunder detail med engros. 

2.8 Hvornår kommer 
Fødevarestyrelsen på 
uanmeldt og anmeldt 
kontrolbesøg 

Hele afsnittet er opdateret og retningslinjer for hvornår kontrolbesøh gennemføres 
uanmeldt eller anmeldt er præciseret. 

2.9 Hvordan anmelder 
Fødevarestyrelsen 
kontrollen? 

Nyt afsnit, som beskriver retningslinjer for anmeldelse af kontrolbesøg. 

3 Starthjælp og 
starthjælpsvejledning  
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3  Udtrykket udvidet vejledning i forbindelse med starthjælp er ændret til 
starthjælpsvejledning i hele vejledningen. 
Det er præciseret, at starthjælpsvejledning er den ekstra vejledning, som 
tilsynsførende giver til:  

- nye kontrolobjekter med stikprøvebaseret basiskontrol ved 
starthjælpsbesøg 

- nye kontrolobjekter med frekvensbaseret basiskontrol ved første 
frekvensbaserede basiskontrolbesøg 

- kontrolobjekter under autorisationsbesøg  
 

3.2 Målgruppe for 
starthjælp og 
starthjælpsvejledning 

Det er tilføjet, at Fødevarestyrelsen kort efter opstart ringer til nye kontrolobjekter 
omfattet af kædekontrolordningen for at fastsætte risikooplysninger og indplacere 
i endelig branche, selvom disse kontrolobjekter ikke får starthjælp eller 
starthjælpsvejledning. 

3.2  Målgruppe for 
starthjælp og 
starthjælpsvejledning 

Det er tilføjet retningslinjer for, hvornår Fødevarestyrelsen kan undtage fra kravet 
om starthjælp eller starthjælpsvejledning ved flytning/adresseskift for visse typer 
af kontrolobjekter. 

3.5 Procedure for 
Fødevarestyrelsens 
anmeldelse af starthjælp 
og første kontrolbesøg 
med eller 
autorisationsbesøg med 
starthjælpsvejledning 

Retningslinjer for anmeldelse og dokumentation er præciseret.  

3.9 Dokumentation af 
starthjælp og 
starthjælpsvejledning 

Det er indsat skema med præciserede retningslinjer for dokumentation af 
starthjælp og kontrolbesøg med starthjælpsvejledning i DIKO. 

4 Stikprøvebaseret 
basiskontrol 

 

4.1 Formål med 
stikprøvebaseret 
basiskontrol 

Baselinemåling af den generelle regelefterlevelse er uddybet. 

4.2 Målgruppe for 
stikprøvebaseret 
basiskontrol 

Det er præciseret, at detail med engros betragtes som engros. 

4.3 Udpegning til 
stikprøvebaseret 
basiskontrol 

Det er præciseret, at en udpegning til stikprøvebaseret basiskontrol kan ændres, 
hvis kontrolobjektet får en kontrol efter anmeldelse, men kun hvis 
kontrolomfanget er en standardkontrol.  

4.3 Stikprøvekontrol med 
transportører 

Det er tilføjet, at stikprøvekontrol med transportører også kan omfatte 
udenlandske transportører. 

5 Frekvensbaseret 
basiskontrol 

 

5.2 Målgruppe for 
frekvensbaseret 
basiskontrol 

Det er præciseret, at detail med engros betragtes som engros.  

6 Kontrol efter 
anmeldelser 

 

6.2 Målgruppe for kontrol 
efter anmeldelser 

Det er tilføjet, at kontrol efter anmeldelse også kan udføres i detailkontrolobjekter 
under bagatelgrænsen og engroskontrolobjekter, der er undtaget fra kravet om 
registrering og autorisation. 

6.3 Type af anmeldelser 
omfattet af kontrol efter 
anmeldelser  

Anmeldelser fra myndigheder er tilføjet anmeldelsestypen anmeldelser fra 
forbrugere/virksomheder. Det omfatter både anmeldelser fra medarbejder i 
Fødevarestyrelsen og andre myndigheder.  

6.7 Udpegning til kontrol 
efter anmeldelse 

Det er præciseret, at kontrolenheden skal oprette en DIKO-opgave, når et 
kontrolobjekt skal have kontrol på baggrund af en anmeldelse. Tidligere tekst om 
udpegning er slettet. 

6.9 Kontrollens indhold ved 
kontrol efter anmeldelse 

Det er præciseret, at kontrol efter anmeldelse kan erstatte en stikprøvebaseret 
basiskontrol, hvis kontrolomfanget er en standard kontrol. 
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6.10 Dokumentation af 
kontrol efter anmeldelse 

Kontrolundertypen for kontrol efter anmeldelse er ”Kontrol efter anmeldelse”. 
Tidligere angivet var en fejl. 

6.10 Dokumentation af 
kontrol efter anmeldelse 

Ved kontrol efter anmeldelse skal der anføres relevant udpegning i DIKO med 
udpegningskategorien ”Kontrol efter anmeldelse”. 

6.10 Dokumentation af 
kontrol efter anmeldelse 

Hvis en kontrol efter anmeldelse undtagelsesvist køres sammen med anden 
kontrolindsats, skal kontrolaktiviteten ”forbrugerklage” anføres i DIKO. Kontroltype 
og kontrolundertype følger af den kontrol, der samkøre med. 

6.10 Dokumentation af 
kontrol efter anmeldelse 

Det er tilføjet, at anmelders identitet skal anføres på tillægssiden, hvis ikke 
anmelder er anonym eller andre særlige hensyn, gør sig gældende.  

7 Prioriteret indsats  

7.2 Målgruppe for 
prioriteret indsats 

Det er tilføjet, at prioriteret indsats også kan udføres i detailkontrolobjekter under 
bagatelgrænsen og engroskontrolobjekter undtaget krav om registrering og 
autorisation. 

7.6 Kontrollens indhold ved 
prioriteret indsats 

Der skal kontrolleres risikooplysninger ved en prioriteret indsats i de 
kontrolobjekter, hvor det er relevant, uanset om kontrolomfanget er standard eller 
målrettet. 

7.8 Udpegning til prioriteret 
indsats 

Det er præciseret, hvordan udpegninger, som ikke viser sig at være relevante i 
forhold til det udpegede emne for prioriteret indsats, skal håndteres. 

8 Kampagne  

8.4 Kontrollens indhold ved 
kampagne kontrol 

Det er præciseret, at der altid skal være et kontrolindhold i en kampagne, selvom 
det er en kampagne med vejledningsformål. 

8.4 Kontrollens indhold ved 
kampagne kontrol 

Der skal kontrolleres risikooplysninger ved en kampagnekontrol i de 
kontrolobjekter, hvor det er relevant, uanset om kontrolomfanget er standard eller 
målrettet. 

8.6 Samkøring af kampagner 
med øvrige 
kontrolindsatser 

To kampagnekontroller kan gennemføres på samme kontrolbesøg, når dette faglig 
set er til fordel for opfyldelse af formålet med de to kampagner. Det vil fremgå af 
projektbeskrivelsen. 

9 Opfølgende kontrol efter 
anmærkninger 

 

9.2 Målgruppe for 
opfølgende kontrol 

Det er tilføjet, at opfølgende kontrol kan også udføres i detailkontrolobjekter 
under bagatelgrænsen og engroskontrolobjekter, der er undtaget fra kravet om 
registrering og autorisation. 

9.3 Undtagelse fra to 
opfølgende kontroller 

Det er præciseret, at der for de nævnte undtagelser for to opfølgende 
kontrolbesøg, kun gennemføres den første opfølgende kontrol, som er en 
målrettet kontrol.  

9.5 Kontrollens indhold ved 
opfølgende kontrol 

Det er præciseret, at den tilsynsførende ved en første opfølgende kontrol som 
udgangspunkt kun skal kontrollere den eller de regler, som var overtrådt. Tidligere 
var formuleringen ”overtrædelser, der udløste anmærkninger”. Formuleringen er 
konsekvensrettet flere steder i vejledningen.  
Følgende tekst er slettet: ”..følge op på eventuelle bagatelagtige forhold, som blev 
konstateret på det seneste kontrolbesøg”.  

9.10 Samkøring af opfølgende 
kontrol med øvrige 
kontrolindsatser 

Mulighed for samkøring af opfølgende kontrol samt opkrævning af betaling i den 
forbindelse er præciseret. 

11 Oversigt over samkøsel 
af kontrolindsatser og 
dokumentation 

 

11  Der er indsat et nyt kapitel 11, som beskriver hvilke kontrolindsatser, der hvis 
nødvendigt og relevant, kan køres sammen og hvordan det skal registreres i DIKO. 

12 Frivillig kontrolordning 
for kæder 

 

12.3 Fødevarestyrelsen 
kontakter  nye 
kædekontrolvirksomhed
er telefonisk  

Kapitel tilføjet. Fødevarestyrelsen ringer til nye kontrolobjekter omfattet af 
kædekontrolordningen kort efter start for sat fastsætte risikooplysninger og 
indplacere i endelig branche. Disse kontrolobjekter får ikke starthjælp eller 
starthjælpsvejledning. 



 

4 
Gældende fra 22. juni 2020 

Journalnummer 2019-62-33-00056 

 

12.4 Antal og type 
basiskontrol for 
kædekontrolobjekter 

Det er præciseret, at kædekontrolkoordinatoren skal nedskrive POK for de 
kontrolobjekter, der skal have reduceret antal kontrolbesøg. 

12.5 Kontrollen er uanmeldt 
ved kædekontrol 

Kapitlets titel er ændret til Kontrollen er uanmeldt ved kædekontrol. 
Tidligere tekst om, at anmeldelse af første kontrolbesøg i 
kædekontrolvirksomheder er slettet.   

12.6 Kontrollens indhold ved 
kontrol af 
kædekontrolobjekter 

Det er præciseret, at der udarbejdes kontrolplan for hver kæde. 

12.6 Kontrollens indhold ved 
kontrol af 
kædekontrolobjekter 

Det er tilføjet, at den lokale kontrolenhed for engros kædekontrolobjekter 
godkendt til eksport til USA udarbejder den lokale kontrolplan, som også omfatter 
emner udpeget af kædekoordinatoren. 

12.7 Dokumentation af 
kædekontrol 

Det er præciseret, kontroltype og – undertype i DIKO afhænger af den 
kontrolindsats som udfører i kontrolobjekter omfattet af kædekontrolordningen.  

Tilføjet juni 
2020 
14 

 
 
Risikokarakterisering 

 
 
Kapitlet er gennemrevideret og udvidet med forklaringer til mange 
risikooplysninger. Nogle risikooplysninger har fået nye titler. 

15 Kontrolfrekvenser for 
kontrolobjekter 
omfattet af 
frekvensbaseret 
basiskontrol 

 

15  Følgende hjemmelhenvisning er opdateret:  
Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer nr. 
406/2019 
Bekendtgørelse om fødevarehygiejne nr. 45/2020. 

15.4 Bortfald af elitestatus for 
frekvensbaseret 
basiskontrol 

Afsnit om videreførelse af kontrolhistorik ved efterskifte er præciseret.  

15.5 Planlagt frekvensbaseret 
basiskontrol (POK) 

Det er tilføjet, at hvis et kontrolobjekt går fra stikprøvebaseret basiskontrol til 
stikprøvebaseret basiskontrol i løbet af et år skal POK opdateres.  

15.10 Aktiviteter (med særlig 
høj eller lav risiko) 

Ny risikooplysning Mærkning med allergener på færdigpakkede fødevare tilføjet. 

17 Brancher  

17.5 Oversigt over brancher Præcisering: Alle restauranter mv., også sæsonåbne, skal have branchen 
Serveringsvirksomhed - Restauranter mv. 

17.5 Oversigt over brancher Præcisering: Isforretninger/kiosker med behandling, også sæsonåbne, skal have 
branchen Specialforretning – Delikatesse, specialiteter m.v. med behandling 

17.5 Oversigt over brancher Kædekontrolhovedkontor er tilføjet til oversigten. 

Bilag 1 Retningslinjer for 
kontrolplanlægning på 
slagterier og i kød 
engros kontrolobjekter 

 

4 Kontrolfrekvens pr. 
lovgivningsområde 

Hyppighed for kontrol af lovgivningsområde er ændret til hvert tredje år for 
kontrolobjekter med normalt kontrolbehov og elitefrekvens.  

4 Kontrolfrekvens pr. 
lovgivningsområde 

Det er præciseret, at lovgivningsområderne skal kontrolleres hver gang i 
kontrolobjekter med højere kontrolbehov, hvis deres standardfrekvens er lavere 
end 3. 

11 Kontrolrapporter Afsnit om kontrolplanens indhold af lovgivningsområder og kontrolemner relateret 
til dyrevelfærd (veterinærområdet) er præciseret. 

 


