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Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af 
kontrolresultater 
 
 
International Transport Danmark, ITD, har pr. mail d. 30. november 2009 modtaget ovennævnte 
udkast til bekendtgørelse. 
 
Af høringsbrevet fremgår det, at som udmøntning af den politiske aftale om styrkelse af 
fødevarekontrollen ændres kontrolfrekvensen for ultralavrisiko-virksomheder i bilag 1 til 
bekendtgørelsen fra 0,2 til ”efter behov”. Dette for at frigøre ressourcer til en styrkelse af 
fødevarekontrollen. 
 
Denne ændring er i tråd med ITD’s holdning om, at kontrol som udgangspunkt skal rettes mod de 
virksomheder, der formodes at udgøre en reel risiko for fødevaresikkerheden. Virksomheder, der 
overholder lovgivningen, bør derimod belønnes med mindre kontrol. Hermed frigøres ressourcer fra 
kontrol og skrivebordsarbejde til en forbedret service over for borgere og virksomheder samtidig 
med, at den udførte kontrol bliver mere målrettet og effektiv. 
 
Tilsynsfrekvens hos lagre 
Vi finder det uhensigtsmæssigt, at transportvirksomheder med tilhørende lagre til oplagring af 
fødevarer som udgangspunkt er underlagt 7 kontrolbesøg om året. Denne høje tilsynsfrekvens 
medfører unødige administrative og økonomiske byrder for disse virksomheder – og for 
fødevareregionerne. ITD undrer sig over, hvilke faglige begrundelser der ligger til grund for denne 
høje tilsynsfrekvens.  
 
ITD er af medlemsvirksomheder med fødevarelager blevet gjort opmærksom på, at det for både 
kontrollant og virksomhedens ansatte er en udfordring at finde fødevarerelaterede emner at drøfte 
ved alle disse besøg. Fødevaresikkerhed og hygiejne udgør ifølge virksomhed og kontrolrapporter 
sjældent et problem. Der oplagres typisk emballerede fødevarer i moderne, tidssvarende 
lagerbygninger. Virksomhederne kender til smileyordningens adgang til en lavere tilsynsfrekvens – 
men jf. virksomhederne kan blot en lille afvigelse, der ikke har betydning for fødevaresikkerheden, 
spænde ben for virksomhedens vej mod en elitesmiley. 
 
ITD foreslår, at Fødevarestyrelsen i forbindelse med den kommende evaluering af 
kontrolfrekvensvejledningen foretager en fornyet risikovurdering af denne branche. Dette med 
henblik på at bringe tilsynsfrekvensen for transportvirksomheder med tilhørende lager ned til en 
frekvens, der afspejler den reelle risiko for fødevaresikkerheden i denne type virksomheder. 
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ITD støtter op om fødevaresikkerhed men henstiller til, at både virksomhed og tilsynsmyndighed 
målretter ressourcerne dér, hvor der er reel risiko for fødevaresikkerheden, og hvor kontrol derfor 
giver mening. 
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