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Slutrapport for kampagnen 

Aktivitetsregistrering hos detail- og 

engrosvirksomheder 

INDLEDNING   

Fødevarestyrelsen indfører en ny risikomodel for fødevarekontrol fra 1. januar 2017. Alle 

fødevarevirksomheder får individuelle kontrolfrekvenser med den nye risikomodel. Det 

bliver derfor ikke længere den branche, en virksomhed er placeret i, der bliver 

bestemmende for, hvor ofte Fødevarestyrelsen kommer på besøg.  

 

Fra 1. januar 2017 afhænger antallet af kontrol- og vejledningsbesøg af, om 

virksomheden har en fødevareproduktion, der har stor eller lille risiko for 

fødevaresikkerheden.  

 

Fødevarestyrelsen har under en kontrolkampagne i november-december 2015 været i 

kontaktmed 3.612 virksomheder for at registrere deres aktiviteter, så antallet af kontrol- 

og vejledningsbesøg kan blive individuelt målrettet virksomhederne fra 2017.  

 

Fødevarestyrelsen ønskede med kampagnen at teste risikomodellen og selve den 

praktiske aktivitetsregistrering, så processen kan justeres til gavn for de virksomheder, 

der i løbet af 2016 også vil få registreret deres aktiviteter. 

 

 

Formål 

Formålet med kampagnen var at give virksomhederne kendskab til den nye risikomodel 

og baggrunden for de kommende individuelle kontrolfrekvenser. Erfaringerne fra 

kampagnen vil Fødevarestyrelsen bruge til at målrette den fremadrettede kommunikation 

til virksomhederne, inden aktivitetsregistrering foretages for de resterende virksomheder 

i løbet af 2016.  

 

For at undgå at virksomhederne ikke belastes unødigt af kampagnen, er kampagnen, så 

vidt muligt, gennemført som en tilføjelse til et allerede planlagt kontrolbesøg. I de 

virksomheder, der i dag kun kontrolleres ”efter behov”, er kampagnen gennemført via et 

kort telefoninterview.    
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KONKLUSION  

Fødevarestyrelsen har registreret risikooplysninger for 3.612 virksomheder ved besøg i 

virksomheden eller ved telefonkontakt. Det er en del mere end det minimum, som i 

udgangspunktet var planlagt, hvilket dog er helt tilfredsstillende, da endnu flere 

virksomheder derved har fået viden om den individuelt tilpassede kontrolfrekvens.  

Det har været nyttigt at teste risikomodellen i praksis. Vejledninger til de tilsynsførende, 

som udfører kontrollen, er ligeledes blevet forbedret, ud fra erfaringerne.  

Ved mange kontrolbesøg var interessen for at blive informeret om risikomodellen 

begrænset. Det skyldes sandsynligvis, at mange virksomhedsejere ofte har travlt på 

kontroltidspunktet, samt at ordningen først træder i kraft om knap et år. Af hensyn til 

virksomhedsejerne blev informationen om risikomodellen og den nye ordning derfor 

begrænset til et minimum ved mange kontrolbesøg. 

Fødevarestyrelsen informerer om risikomodellen på Fødevarestyrelsens hjemmeside 

ultimo 2016, så virksomhedsejerne, selv kan indhente informationen, når det passer dem 

bedst. I starten af januar 2017 modtager alle virksomheder E-post med oplysninger om 

deres nye individuelle, fastsatte kontrolfrekvens.   

METODE  

Virksomheder, der fik telefonisk kontakt, var de virksomheder, som har 

kontrolfrekvensen ’efter behov’. Virksomhederne fik først information om 

aktivitetsbaseret risikokarakterisering. Dernæst blev der spurgt ind til virksomhedens 

aktiviteter, processer og produkter.  

Fødevarestyrelsen har besøgt alle virksomhedstyper, hvor der var planlagt et ordinært 

kontrolbesøg i november og december 2015. Her fik virksomhederne også først 

information om aktivitetsbaseret risikokarakterisering, men den var tilpasset den 

konkrete kontrolsituation, så informationen var helt kort eller blev udeladt, såfremt 

virksomhedsejeren havde travlt. Det ordinære kontrolbesøg blev samtidig gennemført.  

Under besøget blev der spurgt til virksomhedens aktiviteter, processer og produkter.    
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