Vejledning til Min side - Fødevarestyrelsen
-

Særligt til kæder eller virksomheder med flere p-enheder og
kontrolobjekter under det samme CVR-nummer

For at kunne få adgang til Min side, skal følgende være opfyldt:
1) Virksomheden skal være registret med sit CVR-nummer hos Fødevarestyrelsen
2) Den person, der skal have adgang til Min side, skal have en aktiv NemID medarbejdersignatur, som
er tilknyttet virksomhedens CVR-nummer.
Det enkelte CVR-nummer kan omfatte flere virksomheder (kontrolobjekter) hos Fødevarestyrelsen. Hvis
virksomheden har mange kontrolobjekter, har alle i virksomheden som udgangspunkt adgang til alle
virksomhedens kontrolobjekter, så længe de har en NemID medarbejdersignatur, som er tilknyttet
virksomhedens CVR-nummer. Ændring af adgange sker ved aktivering af adgange, se længere fremme. Et
kontrolobjekt kontrolleres selvstændigt og får egen kontrolrapport.
Kontrolobjekter i en kæde, hvor alle kædens virksomheder har samme CVR-nummer, kan fx være:
- slagterafdelinger, bagerafdelinger, delikatesseafdelinger i supermarkeder
- den enkelte restaurant eller anden type virksomhed, fx fodervirksomhed

Min side viser, hvad Fødevarestyrelsen har registreret for det enkelte
kontrolobjekt:
På Min side kan man se registreringer vedr.:
-

Stamdata; fx navn, adresse, telefonnummer, evt. p-nummer og kontrolobjektets branche hos
Fødevarestyrelsen.
Evt. registreret produktion og aktiviteter, særlige ordninger såsom økologi eller evt. import
Standard kontrolfrekvens, evt. elitesmileystatus og alle kontrolrapporter (dog ikke længere tilbage
end 21/1 2012).
Betalte og ubetalte fakturaer og rykkere fra Fødevarestyrelsen; kreditnotaer samt hvad der evt. er
sendt til inddrivelse hos SKAT.

Hvis adgangsstyring ikke aktiveres, vil alle i virksomheden med en aktiv medarbejdersignatur kunne se Min
side for alle kontrolobjekter under CVR-nummeret.
Udgangspunktet for Min side er, at adgangsstyring ikke er aktiveret. I kæder eller større virksomheder kan
det imidlertid være relevant at anvende adgangsstyring til Min side, fx så den enkelte medarbejder kun kan
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se oplysningerne for det eller de kontrolobjekter, hvor vedkommende arbejder/er tilknyttet. Eller således,
at det fx kun er medarbejdere i kædens/virksomhedens hovedkontor eller bogholderi, der har adgang til at
se fakturaer og rykkere for kædens kontrolobjekter.
Aktivering af brug af adgangsstyring sker på selve Min side, mens tildeling af adgange og rettigheder for
den enkelte medarbejder sker i NemLogIn Brugeradministration, på linje med tildeling af rettigheder til
andre offentlige selvbetjeningsløsninger, der kræver specifikke rettigheder, for at de kan tilgås. Det er
virksomhedens NemLogIn Brugeradministrator, som kan tildele adgange og rettigheder.
Her kan du læse om hvad en NemLogIn administrator er, og hvad en administrator for brugere er – her
kalder vi det en NemLogIn brugeradministrator.
https://hjaelp.virk.dk/faa-adgang/medarbejdersignatur/nemlog-inbrugeradministration

Her finder du NemLogIn Brugeradministration:
https://brugeradministration.nemlog-in.dk/Pages/Default.aspx

Trin for trin: Administration af adgangsstyring for Min side
1) Virksomhedens NemLogin Brugeradministrator (Administrator for brugere) går ind i NemLogIn
Brugeradministration (https://brugeradministration.nemlog-in.dk/Pages/Default.aspx) og giver sig
selv rettigheden ’Fødevarestyrelsen – Min side. Firma administrator ’
2) Virksomhedens NemLogIn Brugeradministrator logger derefter på Min side og vælger et tilfældigt
Kontrolobjekt ved at klikke på kontrolobjektet:
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3) I bunden af siden under fanen ’Min virksomhed’ skal du klikke på det blå link ’Indstillinger’. Det ser
sådan her ud:
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4) Når man har klikket på ’indstillinger’, så kommer man til denne side:
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5) På siden ’Adgangsstyring til Min side’ skal man klikke på den grå slideknap, så den skifter fra ’ikke
aktiveret’ til ’aktiveret.
Fra:

Til:

6) Derefter er Min side ’låst’ for alle brugere i virksomheden, som er tilknyttet det CVR-nummer. Og
de vil få vist denne side, når de forsøger at logge ind på Min side:

Når Min side rettighederne/adgangene for den enkelte medarbejder er sat op og gemt i NemLogIn
brugeradministrationen, så er Min side ikke længere låst for den enkelte medarbejder.
7)
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Virksomhedens NemLogIn Brugeradministrator går ind i NemLogIns Brugeradministration for at
sætte rettigheder op for de enkelte medarbejdere.
A. Log ind på Virk.dk med NemId medarbejdersignatur. Eller klik her og log ind:
https://administration.nemlog-in.dk/
B. Vælg ”Gå til Brugeradministration”
C. Klik på ”NemLogin Brugeradministration”
D. Klik på ”Brugeroversigt”.

For at finde medarbejderne/brugerne fra virksomheden, som er oprettet med et gyldigt NemID
med medarbejdersignatur, så skal man tjekke i listen over oprettede brugere og evt. i bruttolisten
over brugere.
Hvis brugeren ikke er at finde i brugeroversigten, og denne har et aktivt NemID, så skal
medarbejderen logge på NemLogins Brugeradministration, hvorefter medarbejderen vil være at
finde i brugeroversigten.
Link: https://brugeradministration.nemlog-in.dk
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8) Opsæt de ønskede rettigheder for medarbejderen. Der er 4 muligheder:
1. Adgang til stamdata og kontroldata (men ikke fakturadata)
2. Adgang til fakturadata (men ikke stamdata og kontroldata)
3. Adgang til både stamdata, kontroldata og fakturadata
4. Min side. Firma administrator
Bemærk, at adgangen ’Min side. Firma administrator’ giver mulighed for at deaktivere de allerede
tildelte adgange.
Men det er dog kun virksomhedens NemLogIn Brugeradministrator, som kan tildele adgange via
NemLogIn Brugeradministration, og dermed også kun NemLogIn Brugeradministratoren, der kan
tildele adgangen ’Min side. Firma administrator’. Derfor kan det være hensigtsmæssigt, at det kun
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er virksomhedens NemLogIn Brugeradministrator, som er tildelt adgangen ’Min side. Firma
administrator’.
9) Når du skal finde adgangene i NemLogIn Brugeradministration, så ser det sådan her ud:
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Som eksempel ser tildelingen af adgangen til at se fakturaer, rykkere og kredit notaer, sådan her ud for en
medarbejder:

Husk, at hvis den enkelte medarbejder alligevel ikke har et NemID, som er tilknyttet virksomhedens CVRnummer, så har denne heller ikke adgang til ’ Min side – Fødevarestyrelsen’.

10) Her kommer en række eksempler på hvordan en visning kan se ud på Min side – alt efter hvilken
adgang, der er tildelt.

9

Hvis man vælger at give en medarbejder adgang til stamdata og kontroldata, så kan medarbejderen se
noget a la det her. Eksemplet viser når fanen ’Min virksomhed’ er valgt, her ligger stamdata:

Hvis man vælger at give en medarbejder adgang til stamdata og kontroldata, så kan medarbejderen se
noget a la det her. Eksemplet viser når fanen ’Kontrol’ er valgt, her ligger kontroldata:
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Hvis man vælger at give adgang til fakturaer så ser det sådan her ud, når der er både ubetalte, betalte og
lukkede – og sendt til SKAT:
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Sådan her ser en adgang til fakturaer ud – hvis der ikke ligger nogle ubetalte, betalte og lukkede – eller
Sendt til SKAT:
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