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København, 09.05.2019 

kkn@dsk.dk 

 

 
Høring om udkast til bekendtgørelse om godkendelse af desinfekti-
onsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v. 

J.nr. 2019-29-31-00508 

 

De Samvirkende Købmænd har modtaget ovennævnte udkast til bekendtgørelse i høring. 

Med henvisning til høringsbrevet fremsendes her bemærkninger fra DSK. 

 

DSK støtter generelt altid op om præciseringer, idet tydelige tekster skaber mindre besvær 

ved den efterfølgende forståelse og fortolkning. Vi finder det således godt med de præcise-

ringer, udkastet til bekendtgørelsen indeholder.  

 

Den konkrete del af vores høringssvar går på bekendtgørelsesudkastets § 5 omhandlende 

mærkning: 

 

Det er angivet i høringsbrevet, at ændringen i § 5 Mærkning, stk. 2, nr. 4 alene er en 

sproglig omskrivning. Det er vores opfattelse, at netop omskrivningen har gjort budskabet 

upræcist. Omskrivningen kan efterlade læseren med opfattelsen af, at der kun er én ar-

bejdsproces og kun behov for én afskylning. Vi foreslår følgende tekst: ”Oplysning om, at 
midlet er et kombinationsmiddel, og at rengøring og desinfektion i så fald skal foretages 
som særskilte arbejdsprocesser med tilhørende afskylninger”. Med denne formulering bliver 

det tydeligt, at afskylninger skal foregå efter hver af de to arbejdsprocesser: rengøring og 

desinfektion.  
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I høringsbrevet er angivet, at den gældende bekendtgørelses § 6 Mærkning, stk. 2, nr. 4 

udgår, fordi kravet allerede fremgår af biocidforordningen. Vi mener, at det er en dårlig ide 

at fjerne information om en så vigtig detalje, der har stået opført i bekendtgørelsen i mange 

år allerede. For brugervenligheden mener vi, at informationen om kravet fortsat skal stå i 

bekendtgørelsen, da det kan frygtes, at læseren ikke er opmærksom på biocidforordningens 

indhold, og måske endda får en opfattelse af, at afskylning ikke længere er et krav.  

 

I er velkomne til at kontakte os, hvis vores høringssvar skulle give anledning til spørgsmål. 

 

Med venlig hilsen 

 

Karina Kjeldgaard-Nielsen 

Fødevare- og Miljøkonsulent 


