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Fødevarekontaktmaterialer (FKM)
Spørgsmål og svar om registrering af virksomheder

Registreringskravet
Indførsel, fremstilling og engrosforhandling af materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (FKM) må først påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på, at aktiviteten er
registreret hos Fødevarestyrelsen. Dette fremgår af autorisationsbekendtgørelsen.
Registreringskravet omfatter kun de materialetyper, som er nævnt i FKM forordning 1935/2004 bilag
1. Det er følgende materialetyper: aktive og intelligente materialer og genstande, celluloseregenerater,
glas, gummi, ionbytterharpikser, keramik, kork, lak og overfladebehandlinger, lim, metaller og legeringer, papir og pap, plast, silikoner, tekstiler, tryksværte, træ og voksarter.

Undtagelser fra registreringskravet
Virksomheder skal ikke lade aktiviteten registrere, hvis indførslen, fremstillingen eller markedsføringen årligt højst udgør 1000 enheder og en omsætning på højst 50.000 kr. Alle virksomheder skal dog
overholde reglerne for FKM. Fødevarestyrelsen kan iværksætte kontrolkampagner for at kontrollere
FKM i virksomheder, der ikke er omfattet af kravet om registrering.
Virksomheder, der allerede er autoriseret eller registreret som fødevarevirksomhed iht. autorisationsbekendtgørelsens §§ 7-13 og tillige fremstiller eller indfører FKM til brug i deres egen fødevarevirksomhed, skal ikke have FKM aktiviteten registreret.

Eksempler på aktiviteter, der er omfattet af registreringskravet
a.

En fødevarevirksomhed, der dels indfører FKM til eget brug og dels sælger FKM til en anden
virksomhed, skal have aktiviteten registreret.
En fødevarevirksomhed, der indfører eller fremstiller fødevarekontaktmaterialer, skal være opmærksom på kravet om at væsentlige ændringer i deres aktiviteter skal anmeldes til Fødevarestyrelsen, herunder evt. engrossalg af FKM.

b.

Detailvirksomheder, der indfører eller fremstiller FKM, skal registreres.

c.

Udlejning af FKM: Virksomheder, der udlejer service, bestik og andre fødevarekontaktmaterialer, skal registreres, hvis de selv indfører eller fremstiller disse genstande.

d.

Hovedkontor og kontorvirksomhed: En virksomhed, der har enheder flere steder i landet, kan
nøjes med at sende registreringsansøgning for deres hovedkontor, hvis hovedkontoret er eneste
indkøber og engrosforhandler af de fødevarekontaktmaterialer, som virksomheden sælger. Hvis
der også sker fx. indførsel til enhederne på deres egen bestilling, så skal de også registreres.

e.

Hovedkontor og produktionssteder: En virksomhed, der har produktion flere steder i landet,
skal sende en registreringsansøgning for deres hovedkontor og hvert produktionssted.
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f.

Engrosvirksomheder, der videresælger FKM købt fra andre danske virksomheder, skal registreres, også selvom de sælgende virksomheder allerede er registreret og dermed er omfattet af kontrollen. Dette skyldes, at de købende virksomheder indgår i forsyningskæden for FKM.

g.

Indførsel, fremstilling og engrossalg af FKM til brug i primærproduktionen skal som udgangspunkt registreres. Dette drejer sig fx om indførsel, fremstilling og engrossalg af FKM i kontakt
med mælk. Der er dog undtagelser til dette krav, se punkt g nedenfor.

Eksempler på aktiviteter, der ikke er omfattet af registreringskravet
a.

Fødevarevirksomheder, som indfører eller markedsfører fødevarer, som er indpakkede skal ikke
have aktiviteten med FKM registreret, da det er en del af indførslen eller markedsføringen af fødevarerne. Aktiviteten vil i sin helhed være omfattet af virksomhedens registrering eller autorisation som fødevarevirksomhed.

b.

Fødevarevirksomheder, som indfører eller markedsfører fødevarekontaktmaterialer til brug i
egen fødevarevirksomhed. Den fødevarevirksomhed, der selv fremstiller eller indfører den emballage fødevaren pakkes ind i eller det procesudstyr der anvendes i produktionen, skal ikke registreres yderligere på grund af denne aktivitet.

c.

Agenturvirksomheder, der alene formidler salg fra danske og udenlandske producenter eller
importører til danske virksomheder, hvor der faktureres direkte fra leverandøren, skal ikke registres.

d.

FKM udført i sten eller læder er ikke omfattet af registreringspligten, fordi sten og læder ikke er
opført i FKM-forordningens bilag 1, jf. ovenfor. Indførsel, fremstilling eller engrosforhandling af
fx lagkagelys af paraffinvoks skal af samme årsag heller ikke registreres. Sådanne produkter skal
fortsat opfylde kravene i FKM reglerne, herunder at de skal være egnet til kontakt med fødevarer, dvs. at materialerne og genstandene ikke må frembyde en fare for menneskers sundhed,
forårsage en uacceptabel ændring af fødevarernes sammensætning eller forårsage en forringelse
af fødevarernes organoleptiske egenskaber.

e.

Detailvirksomheder er ikke omfattet af registreringspligten, hvis de køber FKM fra en dansk
virksomhed.

f.

Transportører af FKM: Begrebet ”Indførsel eller fremstilling” fortolkes snævert (eller ”indskrænkende”). Det betyder, at transportører af FKM og halvfabrikata dertil, fx plastgranulat, er
ikke omfattet af registreringskravet, fordi der er tale om transport (den indførende virksomhed
er selvfølgelig omfattet af registreringspligten).

g.

Indførsel, fremstilling og engrossalg af FKM til brug i primærproduktionen skal som udgangspunkt registreres. Dog gælder dette ikke, når det drejer sig om fx optagningsudstyr til rodfrugter, høstmaskiner og transportudstyr til afgrøder. Dette hænger sammen med, at skillelinjen for,
hvornår en aktivitet skal registreres, er trukket på en sådan måde, at den tilgodeser fødevaresikkerhedsmæssige formål.

h.

Håndværkere som fx. smedeværksteder, som reparerer procesudstyr hos fødevareproducenter,
er ikke omfattet af registreringskravet, fordi der er tale om reparation og ikke fremstilling. Den
fødevareproducent, som får udført reparationen, skal i samarbejde med håndværkeren sikre, at
det reparerede produktionsudstyr fortsat overholder reglerne.
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i.

Snedker- og tømrerfirmaer, der installerer køkkener i private hjem såvel som i erhvervsvirksomheder m.v. er som udgangspunkt ikke omfattet af registreringskravet, da der er tale om installation og ikke fremstilling.

j.

Virksomheder under bagatelgrænsen. En virksomhed, der importerer 1000 enheder og sælger
dem for 50 kr. stykket, skal ikke lade sig registrere. Virksomheden skal dog stadig overholde reglerne og må i øvrigt forvente kontrol af sine aktiviteter efter behov. Omvendt skal en maskinproducent der fremstiller 1 stk. produktionsudstyr til en værdi på over 50.000 kr. være registreret.

k.

Lagre, som udelukkende har oplagring af fødevarekontaktmaterialer, skal ikke registreres. Et
lager skal kun registreres, hvis det foruden at drive lagervirksomhed også selv indfører, fremstiller eller engrosforhandler fødevarekontaktmaterialer.
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