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Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.1) (auditering af 
dyrlæger, kampagnekontrol, kosttilskud) 
 
 
International Transport Danmark, ITD, har modtaget ovennævnte udkast til ændring af 
bekendtgørelse om betaling for kontrol. 
 
Det er med fødevareforliget besluttet, at fødevarekontrol skal styrkes ved at tilpasse en branches 
basiskontrol til dens aktuelle risikobehov og lade en større del af kontrollen foregå som 
kontrolkampagner. Det er i forliget aftalt, at kampagnekontrollen skal finansieres af erhvervet.   
 
 
Fornuftig omlægning af kontrollen   
ITD finder det som udgangspunkt positivt, at en del af kontrollen omlægges, så stikprøvekontroller 
og kampagner i et vist omfang erstatter det anmeldte basistilsyn på virksomhedens adresse.  
 
Kontrol på transportvirksomhedens hjemadresse giver ikke nødvendigvis indblik i hygiejne og 
fødevaresikkerhed under transport, fordi transportvirksomheders produktionsapparat befinder sig 
på vejnettet eller hos fødevarevirksomheder, lagerterminaler og detailhandlen, hvor 
transportøren/chaufføren læsser, losser og håndterer fødevarerne.  
 
 
Øgede omkostninger for virksomhederne  
ITD finder det uacceptabelt, at danske transportører påføres øgede omkostninger som følge af 
fødevareforliget. Transportvirksomheder udgør en begrænset risiko for fødevaresikkerhed, hvilket 
afspejles i branchens tilsynsfrekvens og med stor sandsynlighed også af Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsens register over lovovertrædelser i fødevarevirksomheder. 
 
Alligevel skal transportvirksomheder hvert år betale 500 kr. pr. forretningssted for at stå i 
Næringsbasen, betale som minimum 1.000- 1.500 kr. for et årligt kontrolbesøg, betale 573 kr. som 
bidrag til Fødevarestyrelsens rejsehold (som i øvrigt er steget med 32% i forhold til 2009) og nu 
også 600 kr. til finansiering af kontrolkampagnerne.     
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Lavere standardfrekvens for basisbesøg i transportvirksomheder 
ITD skal derfor også i dette høringssvar understrege, at transportvirksomheder bør rykkes ned til 
en kategori med lavere standardfrekvens, så transportvirksomhederne på den måde kompenseres 
for det nye kampagnegebyr.  
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