Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 28/2006
– fødevareloven
Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået efter den 21.
februar 2007.
Nedenfor angives overtrædelse og den deraf følgende bødestørrelse som anført i bemærkningerne til
L28/2006. De enkelte bødestørrelser er omtalt i bemærkningernes afsnit 2.4.4.2.

Forureninger og fare for folkesundheden
- Sundhedsskadelige fødevarer
Markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen
(178/2002).
Der findes adskillige bestemmelser, som tager sigte på at sikre, at fødevarer ikke er sundhedsskadelige, herunder bestemmelser om opbevaring, temperaturer, mikrobiologiske kriterier, forureninger
m.v. Bestemmelserne findes hovedsagligt i bilag 2 i hygiejneforordningen (852/2004), bilag 2 og 3 i
hygiejneforordningen for animalske fødevarer (853/2004), artikel 3, 4, 7 og 9 i mikrobiologiforordningen (2073/2005) og i de bestemmelser, som er nævnt nedenfor i afsnittet om forureninger.
Udgangspunktet ved overtrædelse af forbuddet mod markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer
er en bøde på 40.000 kr.
I tilfælde, hvor et forhold både udgør en overtrædelse af reglerne om sundhedsskadelige fødevarer
og en overtrædelse af andre regler (f.eks. forkert opbevaring) skal bødestørrelsen for sundhedsskadelige fødevarer anvendes.
I tilfælde, hvor de sundhedsskadelige fødevarer konkret medfører skade på personer eller nærliggende fare herfor, er der særlig anledning til at overveje politianmeldelse af den ansvarlige virksomhed, eventuel med påstand om fængselsstraf.

- Fødevarer uegnet til menneskeføde
Markedsføring af fødevarer uegnet til menneskeføde er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen (178/2002).
Der findes adskillige bestemmelser, som tager sigte på at sikre, at fødevarer ikke er uegnet til menneskeføde, herunder bestemmelser om opbevaring, temperaturer, mikrobiologiske kriterier, forureninger m.v. Bestemmelserne findes hovedsagligt i bilag 2 i hygiejneforordningen (852/2004), bilag
2 og 3 i hygiejneforordningen for animalske fødevarer (853/2004) og artikel 3, 4, 7 og 9 i mikrobiologiforordningen (2073/2005).
Udgangspunktet ved overtrædelse af forbuddet mod markedsføring af fødevarer uegnet til menneskeføde er en bøde på 20.000 kr.
I tilfælde, hvor et forhold både udgør en overtrædelse af reglerne om fødevarer uegnet til menneskeføde og en overtrædelse af andre regler (f.eks. forkert opbevaring) skal bødestørrelsen for fødevarer
uegnet til menneskeføde anvendes.

- Forureninger m.v.
I fødevarelovgivningen er indeholdt flere regler om forureninger af mikrobiologisk og kemisk karakter. Kravene rettet sig bl.a. til materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, mikrobiologiske og kemiske forureninger i fødevarer m.v.
Reglerne indeholder bl.a. forbud mod markedsføring, salg m.v. af forurenede fødevarer m.v.
Reglerne om forureninger findes bl.a. i bekendtgørelse nr. 1101 af 9. november 2006 (§§ 2, 4 og 6)
om vise forureninger i fødevarer, EU-forordning 466/2001 med senere ændringer om fastsættelse af
grænseværdier for bestemte forurenende stoffer (strafbelagt i ovennævnte bekendtgørelse § 19, stk.
1, nr. 3), EU-forordning 315/93 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler
(strafbelagt i ovennævnte bekendtgørelse § 19, stk. 1, nr. 2), EU-forordning 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, art. 3 og 4 (strafbelagt i bekendtgørelse nr. 1102
af 9. november 2006), EU-forordning 1895/2005, art. 2-4 (strafbelagt i bekendtgørelse nr. 1102 af
9. november 2006), bekendtgørelse nr. 1102 af 9. november 2006 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og bekendtgørelse nr. 375 af 28. april 2006 om pesticidrester i fødevarer.
Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om forurening af fødevarer m.v. er en bøde på 15.000
kr.
I sådanne sager skal man være specielt opmærksom på, om der tillige er tale om sundhedsskadelige
fødevarer – i så fald skal den vejledende bødestørrelse for sundhedsskadelige fødevarer anvendes.

- Forkert behandling af specificeret risikomateriale m.v.
Regler om behandling, herunder fjernelse og den videre håndtering, af specificeret risikomateriale
har til formål at beskytte forbrugerne mod BSE.
Reglerne om specificeret risikomateriale findes bl.a. i EU-forordning 999/2001 om TSEsygdomme, EU-forordning 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske produkter, der ikke
er bestemt til konsum og §§ 29-32 i bekendtgørelse nr. 773 af 6. juli 2006 om fødevarehygiejne.
Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om specificeret risikomateriale er en bøde på 10.000
kr.

- Fiskeri efter eller ulovlig omsætning af fisk m.v., som er uegnet til human konsum m.v. på grund af
forureningsrisiko
Fødevarelovgivningen regulerer i begrænset omfang fiskeri efter eller ulovlig omsætning af fisk
m.v. i de tilfælde, hvor der kan være fødevaresikkerhedsmæssige følger forbundet med dette. Regulering af fiskeri og omsætning af fisk i øvrigt reguleres i fiskerilovgivningen.
Reguleringerne i fødevarelovgivningen findes bl.a. i bekendtgørelse nr. 400 af 28. maj 2004 og nr.
1117 af 10. november 2006 om forbud mod fangst og salg af visse fiskearter fra Østersøen og bekendtgørelse nr. 274 af 31. marts 2006 om fiskeri i Københavns Havn.

Udgangspunktet ved overtrædelse af regler om fiskeri og ulovlig omsætning af fisk m.v. i henhold
til fødevarelovgivningen er en bøde på 20.000 kr.

- Manglende udtagelse af prøver m.v.
Udtagelse af nødvendige prøver til sikring af, at fødevarer har en tilfredsstillende mikrobiologisk
kvalitet, er et led i at sikre fødevaresikkerheden.
Reglerne om udtagelse af sådanne prøver findes bl.a. i art. 3, 4 og 5 i mikrobiologiforordningen
(2073/2005).
Udgangspunktet ved manglende udtagelse af prøver m.v. er en bøde på 10.000 kr.

Hygiejne
De grundlæggende principper og regler for fødevarehygiejne fremgår hovedsagligt af EUforordning 852/2004 (hygiejneforordningen), EU-forordning 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bekendtgørelse nr. 773 af 6. juli 2006 om fødevarehygiejne og
bekendtgørelse nr.1185 af 5. december 205 om uddannelse i fødevarehygiejne.

- Indretning, vedligeholdelse, rengøring og desinfektion af fødevarevirksomheder
Lokaler, hvor der findes fødevarer, skal være tilstrækkelig rengjort, der skal være de nødvendige
faciliteter til rengøring, desinfektion m.v., herunder tilstrækkelig forsyning af rindende varmt og
koldt vand, alle redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes
rene og om nødvendigt desinficeres, og der skal være korrekt indretning og vedligeholdelse, bl.a. så
det er muligt at komme til at gøre ordentligt rent. Lokalerne skal bl.a. være indrettet, så der ikke er
direkte adgang fra toiletter til lokaler, hvor der håndteres fødevarer, der skal være tilstrækkelige
faciliteter i form af håndvaske med sæbe og rindende vand for at sikre mulighed for korrekt personlig hygiejne m.v.
Tiltagene skal sikre, at der ikke sker kontaminering af fødevarerne.
Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om indretning, vedligeholdelse og rengøring m.v. er
en bøde på 10.000 kr.

- Manglende/utilstrækkelig skadedyrssikring m.v.
Der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadedyr m.v., ligesom der skal træffes
passende foranstaltninger til at hindre husdyrs afgang til lokaler m.v., hvor fødevarer tilberedes,
håndteres eller opbevares.
Passende foranstaltninger kan bl.a. består i muse- og rotteforebyggende og -bekæmpende foranstaltninger eller i et insektnet. Begrebet skadedyr skal forstås bredt.
Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om skadedyrssikring m.v. er en bøde på 10.000 kr.

- Ikke-hygiejnisk opbevaring, herunder overtrædelse af temperaturkrav, emballering m.v.
Korrekt opbevaring og emballering er nødvendigt for at sikre, at fødevarerne er gode og sunde og
ikke udsættes for kontaminering; dette gælder ikke mindst for letfordærvelige fødevarer. Kravene
om hygiejnisk opbevaring omfatter bl.a. krav om opbevaring og behandling af fødevarer ved korrekt temperatur. Der stilles således krav om tilstrækkelig køle- og frysekapacitet m.v.
Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om opbevaring og emballering m.v. er en bøde på
10.000 kr.

- Manglende/utilstrækkelig hygiejneuddannelse
Kravet om hygiejneuddannelse til de personer, som håndterer fødevarer, er helt basal i forhold til at
sikre en forsvarlig hygiejnisk standard.
Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om hygiejneuddannelse er en bøde på 1.500 kr. for
hver person, som ikke har den tilstrækkelige uddannelse.

- Manglende/utilstrækkelig personlig hygiejne
Personlig hygiejne hos personer, som håndterer fødevarer, er nødvendigt for at undgå kontaminering af fødevarerne. Det omfatter bl.a. krav om tilstrækkelig håndhygiejne, ren og passende beklædning, at undgå smitte med sygdomme m.v. fra f.eks. inficerede sår eller hudinfektioner.
Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om personlig hygiejne m.v. er en bøde på 10.000 kr.

- Overtrædelse af reglerne om vandforsyning
I forbindelse med fødevarebehandling skal der være tilstrækkelig forsyning med drikkevand, som
skal anvendes, når det er nødvendigt for at sikre, at fødevarerne ikke kontamineres; f.eks. til is, som
kommer i direkte berøring med fødevarer. Der skal være særskilte ledningssystemer til vand der
anvendes og som ikke har drikkevandskvalitet, f.eks. til damp eller køling, og der må ikke være
forbindelse til drikkevandsforsyningen. Genbrug af vand må ikke udgøre en risiko for kontaminering, og damp, som kommer i direkte berøring med fødevarer, må ikke indeholde sundhedsskadelige eller forurenende stoffer.
Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om vandforsyning er en bøde på 10.000 kr.

- Uhygiejnisk affaldshåndtering
Affald skal hurtigst muligt fjernes fra lokaler, hvor der forefindes fødevarer. Affaldet skal som udgangspunkt anbringes i lukkede beholdere, som er lette at rengøre og der skal være passende mulighed for opbevaring og bortskaffelse af affald, som skal ske på en hygiejnisk måde, så det ikke direkte eller indirekte udgør en kilde til kontaminering af fødevarer.
Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om affaldshåndtering er en bøde på 10.000 kr.

- Manglende undersøgelse af returvarer m.v.
Fødevarevirksomheder skal i medfør af § 25 og 26 i bekendtgørelse nr. 773 af 6. juli 2006 foretage
de nødvendige undersøgelser ved modtagelse af returvarer, f.eks. undersøgelser af årsagen til afvisningen, og det skal vurderes, om fødevaren opfylder fødevarelovgivningens krav.
Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om undersøgelse af returvarer er en bøde på 10.000
kr.

Egenkontrol, sporbarhed og tilbagetrækning
- Manglende egenkontrolprogram
Kategorien omfatter virksomheder, som ikke har etableret et egenkontrolprogram.
Udgangspunktet ved manglende egenkontrolprogram er en bøde på 15.000 kr.

- Manglende overholdelse eller manglende dokumentation for overholdelse af
egenkontrolprogram
Kategorien omfatter manglende eller delvist manglende overholdelse af egenkontrolprogrammet,
herunder virksomheder, som ikke udfører egenkontrollen korrekt, f.eks. manglende korrigering af
konstaterede fejl samt virksomheder som ikke kan dokumentere, at egenkontrollen er gennemført.
Udgangspunktet ved manglende overholdelse eller manglende dokumentation for overholdelse af
egenkontrolprogram er en bøde på 10.000 kr.

- Analyse af prøver udtaget som led i egenkontrollen
Prøver, der udtages som led i egenkontrollen, skal analyseres på et laboratorium, som har et dokumenteret kvalitetssikringssystem, jf. § 29 i bekendtgørelse nr. 771 af 7. juli 2006 om autorisation og
registrering m.v.
Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om analyse af prøver udtaget som led i egenkontrollen er en bøde på 15.000 kr.

- Manglende sporbarhedssystem
Kategorien omfatter virksomheder, som ikke har etableret et sporbarhedssystem.
Udgangspunktet ved manglende sporbarhedssystem er en bøde på 15.000 kr.

- Manglende overholdelse eller manglende dokumentation for overholdelse af
sporbarhedssystem
Kategorien omfatter manglende eller delvist manglende overholdelse af sporbarhedssystem eller
dokumentation for overholdelse af sporbarhedssystem.

Udgangspunktet ved manglende overholdelse eller manglende dokumentation for overholdelse af
sporbarhedssystem er en bøde på 10.000 kr.

- Modtagelse af fødevarer fra ikke autoriseret eller registreret virksomhed
Fødevarevirksomheder omfattet af EU-forordning 853/2004 om animalske fødevarer må alene markedsføre fødevarer fra autoriseret eller registreret virksomhed. Kravet er bl.a. med til at sikre fødevarernes sporbarhed.
Udgangspunktet ved modtagelse af fødevarer fra ikke autoriseret eller registreret fødevarevirksomhed er en bøde på 10.000 kr.

- Manglende eller utilstrækkelig tilbagetrækning
Kategorien omfatter manglende eller utilstrækkelig tilbagetrækning i de tilfælde, hvor der i fødevarelovgivningen er fastsat regler om tilbagetrækning, herunder regler om tilbagetrækning af vildledende fødevarer, jf. bl.a. EU forordning 178/2002 (fødevareforordningen) art. 16 og 19 og § 52 i
lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer.
Udgangspunktet ved manglende eller utilstrækkelig tilbagetrækning er en bøde på 40.000 kr.
Bødestørrelsen er udgangspunktet uanset hvilket led i tilbagetrækningsproceduren, herunder underretning af fødevaremyndighederne, fysisk tilbagetrækning af varerne, offentliggørelse, opfølgning
på tilbagetrækning m.v., som ikke er opfyldt.
Ved mindre fejl, som vurderes ikke at have haft konkret betydning for en effektiv tilbagetrækning
eller for fødevaresikkerheden, kan det dog særligt overvejes, om der er grundlag for anvendelse af
eventuelle formildende omstændigheder.

Import/eksport
- Overtrædelse af reglerne om import, genindførsel, transit og samhandel af fødevarer m.v.
Bestemmelserne, som regulerer området, findes hovedsagligt i bekendtgørelse nr. 935 af 8. september 2006 om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner og bekendtgørelse nr. 444 af 19.
maj 2006 om veterinærkontrol med indførsel af animalske produkter m.v.
Kategorien omfatter bl.a. modtagelse af fødevarer uden fornødent certifikat, erklæring eller tilladelse, overtrædelse af vilkår i en tilladelse, indførsel af fødevarer fra lande eller områder, hvorfra det af
særlige grunde ikke er tilladt, import af vise fødevarer uden forudgående veterinærkontrol ved
grænsen, indførsel af visse kødprodukter, uden at disse har gennemgået en tilstrækkelig varmebehandling, indførsel af visse fødevarer uden ledsagelse af officielle prøveresultater eller krævede
analyser, genindførsel uden fornøden tilladelse og fjernelse af fødevaremyndighedernes segl på
transportmidler eller partier af animalske fødevarer.
Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om import m.v. er en bøde på 10.000 kr.

- Overtrædelse af reglerne om eksport og samhandel af fødevarer m.v.
Bestemmelserne, som regulerer området, findes hovedsagligt i bekendtgørelse nr. 45 af 18. januar
2007 om eksport af fødevarer til tredjelande.
Kategorien omfatter bl.a. eksport fra virksomhed, som ikke er autoriseret eller registreret efter gældende regler, afgivelse af urigtige oplysninger i certifikater eller manglende opfyldelse af betingelserne angivet i certifikatet, eksport af fødevarer, som ikke overholder kravene i lovgivningen, påbegyndelse af eksport til visse lande uden tilladelse eller godkendelse, eksport af fødevarer, som er
fremstillet eller opbevaret før tidspunktet for virksomhedens godkendelse.
Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om eksport m.v. er en bøde på 10.000 kr.

Mærkning, information og markedsføring
- Overtrædelse af regler om varestandarder, handelsnormer, kvalitetsmæssige krav m.v.
Der findes en lang række bestemmelser om varestandarder, handelsnormer, kvalitetsmæssige krav
m.v.
Der stilles bl.a. krav til sammensætningen af produktet, forarbejdningsmetoder, størrelse eller modningsgrad m.v. Uretmæssig anvendelse af betegnelserne eller klassifikationerne vil typisk medføre
vildledning af forbrugerne.
Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om varestandarder m.v. er en bøde på 10.000 kr.

- Manglende, urigtig eller utilstrækkelig mærkning m.v.
Der er spredt i lovgivningen en række bestemmelser om mærkning af fødevarer, materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og desinfektionsmidler til brug i visse fødevarevirksomheder.
Kategorien omfatter forhold, hvor der ikke er mærket, hvor der er mærket urigtigt eller utilstrækkeligt, f.eks. manglende mærkning på dansk eller manglende mærkning med obligatoriske oplysninger.
Såfremt der i specialregler findes regler om mærkning, skal bødestørrelsen for den bødekategori,
som reglerne henhører under, anvendes. F.eks. er der særlige bestemmelser om mærkning i reglerne
om varestandarder, og i så fald skal bødekategorien for varestandarder anvendes.
Udgangspunktet ved manglende, urigtig eller utilstrækkelig mærkning er en bøde på 10.000 kr.

- Overtrædelse af reglerne om holdbarhedsmærkning m.v.
Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt være mærket med holdbarhed. Sådan mærkede
fødevarer må ikke uden særlig tilladelse ommærkes med forlænget frist, ompakkes eller sælges i
pakningen efter fristens udløb. Salg af færdigpakkede fødevarer med udløben holdbarhed er således
omfattet af kategorien.

Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om holdbarhedsmærkning m.v. er en bøde på 10.000
kr. i detailleddet og 20.000 kr. i engrosleddet.

- Vildledning, anprisning m.v.
Der findes spredt i lovgivningen bestemmelser om forbud mod vildledende markedsføring af fødevarer m.v. Fødevarerne må således bl.a. ikke ved reklamer, mærkning, præsentation, form, fremtræden, indpakning, måden hvorpå de udstilles eller arrangeres vildlede eller være egnet til at vildlede
forbrugerne.
Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om vildledning, anprisning m.v. er en bøde på 10.000
kr.

Formelle regler
- Manglende autorisation mv.
Kategorien omfatter bl.a. produktion, opbevaring m.v. af fødevarer uden forudgående autorisation,
manglende indhentelse af fornyet autorisation ved ændringer i produktion, vareudvalg, indretning
eller bygningsmæssige forhold, samt udøvelse af andre aktiviteter end dem, virksomheden er autoriseret til.
Udgangspunktet ved manglende autorisation m.v. er en bøde på 10.000 kr. i detailleddet og 20.000
kr. i engrosleddet.

- Manglende registrering m.v.
Kategorien omfatter bl.a. manglende registrering og udøvelse af andre aktiviteter end dem, som er
omfattet af registreringen.
Udgangspunktet ved manglende registrering m.v. er en bøde på 10.000 kr.

- Manglende efterkommelse af vilkår, påbud, forbud m.v.
Kategorien omfatter bl.a. overtrædelse af vilkår stillet i virksomhedens autorisation og manglende
overholdelse af udstedte påbud og forbud. Den manglende efterkommelse af vilkår, påbud og forbud kan også medføre forbud mod fortsat drift eller virksomheden kan fratages autorisationen eller
registreringen.
Udgangspunktet ved manglende efterkommelse af vilkår, påbud og forbud m.v. er en bøde på
20.000 kr.
- Manglende godkendelse af desinfektionsmidler m.v.
Der findes i fødevarelovgivningen forskellige bestemmelser om godkendelse af desinfektionsmidler
m.v., som anvendes i fødevarevirksomheder m.v.
Udgangspunktet ved manglende godkendelse af desinfektionsmidler m.v. er en bøde på 10.000 kr.

I sådanne sager skal man være specielt opmærksom på, om der tillige er tale om sundhedsskadelige
fødevarer – i så fald skal den vejledende bødestørrelse for sundhedsskadelige fødevarer anvendes.

- Manglende indberetninger, udlevering af oplysninger m.v.
Der findes i fødevarelovgivningen en række bestemmelser, som pålægger virksomheder m.v. pligt
til at foretage indberetninger, give informationer, udlevere oplysninger, føre registre m.v.
Udgangspunktet ved manglende indberetninger, udlevering af oplysninger m.v. er en bøde på 5.000
kr.

- Manglende ophængning af kontrolrapport
Kategorien omfatter manglende og forkert ophængning af kontrolrapport i detailvirksomheder.
Udgangspunktet ved manglende og forkert ophængning af kontrolrapporten er en bøde på 2.000 kr.

- Manglende samarbejde med tilsynsmyndighederne m.v.
Kategorien omfatter manglende samarbejde f.eks. i form af manglende udlevering af oplysninger af
relevans for gennemførelsen af kontrollen, manglende bistand ved kontrollen, prøveudtagningen,
kopiering m.v. og fysisk hindring af den tilsynsførendes adgang til at føre kontrol.
Udgangspunktet ved manglende samarbejde med kontrolmyndighederne er en bøde på 5.000 kr.
Nogle af overtrædelserne i denne kategori kan også være omfattet af andre bødekategorier, f.eks.
manglende indberetninger, udlevering af oplysninger m.v. I så fald skal bødestørrelsen for den mere
specifikke bødekategori anvendes.
- Manglende anmeldelse af ejerskifte m.v.
Udgangspunktet ved manglende anmeldelse af ejerskifte er en bøde på 5.000 kr.

Overtrædelse af regler på særlige områder
- Overtrædelse af reglerne om kosttilskud, slankeprodukter, særlig ernæring, børnemad,
levnedsmidler til særlige medicinske formål, berigelse m.v.
Der findes spredt i fødevarelovgivningen regler om særlige typer af fødevarer eller fødevarer bestemt til særlige befolkningsgrupper. Det drejer sig f.eks. om kosttilskud, slankekostprodukter, fødevarer bestemt til særlig ernæring, børnemad, modermælkserstatninger, levnedsmidler til særlige
medicinske formål, transfedtsyrer i olier og fedtstoffer, jod i husholdningssalt og tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer.
Der stilles bl.a. krav til fødevarernes sammensætning, mærkning og markedsføring.
Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om kosttilskud m.v. er en bøde på 15.000 kr.

- Overtrædelse af reglerne om tilsætningsstoffer, aromastoffer m.v.
Der findes en række regler om anvendelsen af tilsætningsstoffer og aromastoffer m.v. i fødevarer,
herunder hvilke der må anvendes, deres sammensætning, vilkår for anvendelsen, til hvilke formål
de må anvendes m.v.
Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om tilsætningsstoffer og aromastoffer er en bøde på
10.000 kr.
I sådanne sager skal man være specielt opmærksom på, om der tillige er tale om sundhedsskadelige
fødevarer – i så fald skal den vejledende bødestørrelse for sundhedsskadelige fødevarer anvendes.

- Overtrædelse af reglerne om Novel Food
Der findes i fødevarelovgivningen en række bestemmelser, hvis formål er at sikre, at der sker godkendelse af Novel Food produkter inden sådanne produkter markedsføres.
Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om Novel Food er en bøde på 10.000 kr.

- Ulovlig bestråling m.v.
Der er fastsat bestemmelser med henblik på bl.a. regulering af bestråling af fødevarer, som det ikke
er tilladt at bestråle, overskridelse af maksimal dosis for fødevarer, som det er tilladt at bestråle,
anvendelse af ikke-egnede materialer til emballering af fødevarer, som skal bestråles, behandling af
fødevare med ioniserende bestråling på bestrålingsanlæg, som ikke er autoriseret m.v.
Udgangspunktet ved overtrædelse af reglerne om bestråling er en bøde på 10.000 kr.

