
 

 

Krav til godkendelse af fødevareenzymer i Danmark 

Danmark har regler om godkendelse af enzymer i henhold til bekendtgørelse nr. 1247 af 30. oktober 2018 om 

tilsætning af fødevarer. Reglerne vedrørende enzymerne findes i afsnit 8 og bilag 2.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203628 

Kravet om godkendelse vedrører fødevareenzymer, der markedsføres i Danmark og/eller anvendes i fødeva-

reprocesser i Danmark. 

Fødevarevirksomheder, der producerer eller importerer/indfører enzymer til salg til fødevarevirksomheder i 

Danmark, skal have/kunne fremvise en godkendelse til de enzymer og de processer, som enzymerne mar-

kedsføres til. 

Fødevareenzymer, der er aktive f.eks. i en melblanding, der markedsføres i Danmark, skal godkendes af Fø-

devarestyrelsen.  

For enzymer, der lovligt har været anvendt i en fødevareproduktion i et andet land og ikke længere har en 

funktion (aktivitet) i fødevaren, kan pågældende fødevare importeres/indføres og markedsføres i Danmark 

uden en godkendelse af det anvendte enzym. Kravene til godkendelse vedrører fødevareenzymer, der anven-

des aktivt i fødevareproduktionen i Danmark eller stadig er et aktive f.eks. i en melblanding, kageblanding, 

frosne bake-off produkter m.m. 

Processen for godkendelse af enzymer i Danmark er den følgende: 

Ansøger indsender en ansøgning om godkendelse af enzymet direkte til Fødevarestyrelsen (29@fvst.dk).  

Der er gebyr for sagsbehandlingen ved godkendelse. Gebyrerne kan findes i den gældende betalingsbekendt-

gørelse (Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.) på retsinformation.   

Ansøgning skal udarbejdes i henhold til SCF eller EFSA guidelines, se bilag 3 til Bekendtgørelsen nr. 1247 af 

30. oktober 2018 

The SCF guidelines kan findes via dette link, siderne 20-29: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvali-

tet/SCF_guidelines_1992.pdf [foedevarestyrelsen.dk] 

EFSA guidelines kan findes via dette link: 

Scientific Guidance for the submission of dossiers on Food Enzymes 

Godkendelser af enzymer udstedes til ansøger. Fødevarestyrelsen har ikke en offentlig tilgængelig liste over 

godkendte fødevareenzymer. 

Danmark og Frankrig har en aftale om gensidig anerkendelse for fødevareenzymer, der er godkendt i et af 

landene. Aftalen om gensidig anerkendelse mellem de franske og danske myndigheder vedrørende godken-

delse af enzymer betyder, at et enzym, som er godkendt i et af landene baseret på en SCF- eller EFSA-guide-

line for vurdering af sikkerhed, via en enkel procedure kan godkendes i det andet land. 

For at opnå godkendelse ved gensidig anerkendelse skal ansøgeren fremlægge en kopi af den originale god-

kendelse og en erklæring fra myndigheden, der bekræfter, at de har godkendt enzymet til de pågældende pro-

cesser. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203628
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/SCF_guidelines_1992.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/SCF_guidelines_1992.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6851


 

 

Krav til dokumentation for anvendelse af fødevareenzymer i Danmark 

Fødevarevirksomheder, der køber enzymer fra en anden dansk virksomhed og anvender dem i fødevarepro-

cesser f.eks. bagning, mejeri, bryggeri osv. skal efter anmodning fra myndighederne kunne dokumentere, at 

det enzym, de anvender til en given proces, er markedsført af leverandøren til denne proces. 

 


