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Tildeling af autorisationsnummer til fødevarevirksomheder

Hvilke virksomheder?
De virksomheder, som håndterer animalske fødevarer, og som skal autoriseres iht. artikel 4, stk. 2, i 
hygiejneforordningen for animalske fødevarer1, skal have et autorisationsnummer. Herudover kan der 
være virksomheder, som af hensyn til eksport til tredjelande skal autoriseres og have et autorisations-
nummer.

Bemærk, alle steder hvor der står ”virksomhed”, handler det om ”kontrolobjekt”.

Formålet med autorisationsnummeret er dels at kunne anføre nummeret på de virksomhedslister, som 
skal offentliggøres iht. fødevarelovgivningen, dels at give virksomhederne mulighed for at påføre føde-
varer identifikationsmærke i den udstrækning, der er krav herom, samt myndighederne mulighed for 
at påføre sundhedsmærke i den udstrækning, der er krav om det.

Bemærk, at det ikke er alle de virksomheder, som skal autoriseres iht. autorisationsbekendtgørelsen2, 
som skal have et autorisationsnummer.

 Primærproducenter, som producerer spirer til konsum, skal autoriseres, men skal ikke tildeles et 
autorisationsnummer.

 Detailvirksomheder med særlige aktiviteter, dvs. slagterforretninger, der håndterer SRM i form af 
rygsøjle fra kvæg over 30 måneder, skal autoriseres til denne aktivitet, men skal ikke tildeles et au-
torisationsnummer.

De virksomheder, som skal have et autorisationsnummer, er virksomheder, som er omfattet af alle 
bestemmelser i hygiejneforordningen for animalske fødevarer. Dette inkluderer detailvirksomheder i 
gruppen detail med engros, der leverer fødevarer til andre fødevarevirksomheder, og som ikke er om-
fattet af 1/3-reglen, dvs. cateringvirksomheder fx i form af institutionskøkkener.

Virksomheder, som er omfattet (evt. kun delvis) af hygiejneforordningen for animalske fødevarer, men 
som kun har følgende aktiviteter, skal dog ikke autoriseres og tildeles autorisationsnummer i henhold 
til hygiejneforordningen for animalske fødevarer:

 primærproduktion,
 transport,
 oplagring af produkter, der ikke kræver temperaturregulerede oplagringsforhold, eller
 detailvirksomheder, der leverer animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder, men som

 udelukkende har aktiviteter bestående af oplagring eller transport, eller
 er omfattet af 1/3-reglen.

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animal-
ske fødevarer med senere ændringer
2 Bekendtgørelse nr. 1647 af 15. december 2016 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.
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Eksempler på virksomheder, som skal have et autorisationsnummer fremgår af bilag IV til Kommissio-
nens vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 om fødevare-
hygiejne for animalske fødevarer. Vejledningen kan bl.a. findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside på 
siden om lovgivning på hygiejneområdet3.

Virksomheder, der udelukkende fremstiller fødevarer, der indeholder både vegetabilske produkter og 
forarbejdede animalske produkter, jf. artikel 1, stk. 2, i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, 
skal ikke tildeles et autorisationsnummer. Det kan f.eks. være en virksomhed, der fremstiller pizza el-
ler salat, men kun anvender forarbejdede animalske fødevarer modtaget fra autoriserede virksomhe-
der, fx skinke eller ansjoser, som ingrediens i sine produkter. 

Virksomheder med eksport til tredjelande
Fødevarestyrelsen offentliggør lister over virksomheder, som er godkendt til at eksportere animalske 
fødevarer til særlige tredjelande, jf. eksportbekendtgørelsen4. Desuden kan der være tredejlande, som 
kun vil modtage animalske fødevarer fra virksomheder, som står på EU-listen. Selv om virksomheder 
ikke skal tildeles et autorisationsnummer i henhold til hygiejneforordningen for animalske fødevarer, 
kan de autoriseres og tildeles et autorisationsnummer af hensyn til eksport til tredjelande.

Hvis en virksomhed tildeles et autorisationsnummer af hensyn til eksport til tredjelande, skal den være 
autoriseret til de relevante aktiviteter, så den også kommer på EU-listen. Man bliver derfor nødt til at 
vælge en eller flere relevante EU-aktiviteter, som kan registreres på virksomheden, jf. nedenfor om 
registrering i KOR.

Nummer til ægpakkerier
I gennemførelsesforordningen om handelsnormer for æg5 er det i artikel 5, stk. 2, anført, at ægpakkeri-
er skal have en pakkerikode (autorisationsnummer), der skal indledes med landekoden, dvs. for dan-
ske ægpakkerier DK. I KOR skal altså anføres DK foran det nummer, som ægpakkeriet tildeles. Be-
mærk, at der ikke skal være mellemrum mellem DK og nummeret.

Nummer til engrosmejerier
Tidligere er mejeriers autorisationsnummer indledt med et M foran nummeret. Mejerier med et så-
dant nummer bevarer dette. I KOR skal altså anføres M foran det nummer, som mejeriet er tildelt. 
Bemærk, at der ikke skal være mellemrum mellem M og nummeret.

Ved autorisation af nye mejerier skal nummeret ikke indledes med et M.

Nummer til ægproduktvirksomheder
Tidligere er ægproduktvirksomheders autorisationsnummer indledt med et P foran nummeret. Æg-
produktvirksomheder med et sådant nummer bevarer dette. I KOR skal altså anføres P foran det num-
mer, som ægproduktvirksomheden er tildelt. Bemærk, at der ikke skal være mellemrum mellem P og 
nummeret.

Ved autorisation af nye ægproduktvirksomheder skal nummeret ikke indledes med et P.

3 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Hygiejneregler.aspx
4 Bekendtgørelse nr. 806 af 22. juni 2017 om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer
5 Kommissionens forordning (EF) nr. 589/2008 af 23. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) 
nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for æg

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Hygiejneregler.aspx
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Gamle numre
Når en virksomhed ophører, bliver virksomheden stående på listen over autoriserede virksomheder i 
et år, således at varer, som ligger på eksternt lager, stadig kan markedsføres, uden at der stilles spørgs-
målstegn ved den oprindelige virksomheds legitimitet.

Som hovedregel vil nummeret ikke kunne genbruges til en anden virksomhed. Nummeret vil altså 
være spærret for fremtidig anvendelse.

Fødevareenheden/Kødkontrollen kan dog i enkelte tilfælde ud fra en konkret vurdering genbruge et 
nummer. Det drejer sig bl.a. om følgende tilfælde:

 Såfremt en virksomhed tager lokaler på en ny adresse i brug og i forbindelse hermed ophører i de 
tidligere anvendte lokaler, kan fødevareenheden/Kødkontrollen tillade virksomheden fortsat at 
anvende det tidligere tildelte autorisationsnummer.

 Såfremt en virksomhed får ny ejer, men i øvrigt fortsætter med de samme produkttyper, evt. udvi-
det med nye produkttyper, kan fødevareenheden/Kødkontrollen tillade den nye virksomhed at 
fortsætte med det tidligere autorisationsnummer. Det vil også være tilfældet, selv om virksomhe-
den evt. har været lukket i en periode og allerede er blevet markeret som ”ophørt” på virksom-
hedslisten. Det er væsentligt, at virksomheden fortsætter med de samme produkttyper, da den tid-
ligere virksomhed ellers skulle stå på listen som ophørt i et år, jf. ovenfor.

Registrering i KOR
Kontrolobjekter skal registreres i KOR. Autorisationsnummeret skal anføres på basisfanen. Husk, at 
såfremt der er bogstaver (DK, M eller P) foran nummeret, skal der ikke være mellemrum mellem bog-
stav og tal.

Af hensyn til dannelse af EU-listen er det væsentligt at registrere hovedaktiviteter, produkter og dyre-
kategorier på produktionsfanen. Læs mere i KOR vejledninger6, specielt ”FF3 – EU-lister animalske 
fødevarer, honning og spirer”.

Rekvisition af nummer
De ledige autorisationsnumre fremgår af et Word-dokument, ”Reservation af kontrolnummer.docx”, 
som ligger på M-drevet: M:\Faelles\Kontrolnumre.

Når en fødevareenhed/Kødkontrollen skal autorisere en fødevarevirksomhed, som skal tildeles et nyt 
autorisationsnummer, vælges det næste ledige autorisationsnummer i listen, og oplysninger om virk-
somheden skrives ind sammen med dato for reservation af nummeret og initialer for den person, der 
har reserveret nummeret.

Bemærk, at oplysningerne i Word-dokumentet udelukkende anvendes til at reservere nummeret. Det 
er oplysningerne i KOR, der danner grundlag for EU-listen.

Praktisk vejledning i brug af filen ”Reservation af kontrolnummer.docx”
Hvis en anden har åbnet filen ”Reservation af kontrolnummer.docx”, kommer nedenstående advarsel 
frem.

Som det fremgår, kan man vælge mellem ”Åbne en skrivebeskyttet kopi”, ”Oprette en lokal kopi og 
flette ændringerne senere” og ”Modtage besked, når den oprindelige kopi bliver tilgængelig”.

6 http://fvst-intranet/Praktisk/Sider/KOR---Kontrolobjektregister---Vejledninger.aspx

file:///M:/Faelles/Kontrolnumre
http://fvst-intranet/Praktisk/Sider/KOR---Kontrolobjektregister---Vejledninger.aspx
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Man bør ikke oprette en lokal kopi og flette ændringerne senere, da man ikke kan vide, om man så 
kommer til at reservere et autorisationsnummer, som den første bruger allerede har reserveret.

Man bør vælge ”Modtage besked, når den oprindelige kopi bliver tilgængelig” eller ”Annuller”. I sidste 
tilfælde skal man selv gå ind på et senere tidspunkt og se efter, om filen er ledig.
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