
 

 
 

 

 
 
 

Godkendelse af produktet ved navn 
Bright Water 

under henvisning til ansøgning af 17. september 2018. Ansøgt anvendelse: som desinfektionsmiddel til 
fødevarevirksomheder (baktericid og fungicid desinfektion af overflader, der kommer i kontakt med fø-
devarer) i henhold til § 2 nr. 1 i bekendtgørelse nr. 134 af 11/02/2013 om godkendelse af desinfektions-
midler mv i visse fødevarevirksomheder m.v. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på desinfekti-
onsmidler, der bruges til lokaler, inventar og udstyr, som kan komme i berøring med fødevarer, patte-
dypningsmidler samt pattespray og midler, der bruges til yverhygiejne i mælkeleverende besætninger. 

 
Det bemærkes, at godkendelsen er betinget af, 
x At midlets navn, brug og sammensætning er identisk med det oplyste i firmaets ansøgning (ansøgt 

anvendelse: baktericid og fungicid desinfektion af overflader der kommer i kontakt med fødevarer). 
x At produktet mærkes på emballagen i overensstemmelse med § 6 i bekendtgørelse nr. 134 af 

11/02/2013 om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v. ”Godkendt af 
Fødevarestyrelsen” samt det anførte journalnummer ovenfor skal være synligt på etiketten.  

x At produktets navn, sammensætning, anvendelsesområde, brugsanvisning, virksomheden der mar-
kedsfører produktet, eller tilsvarende ikke ændres uden Fødevarestyrelsens skriftlige godkendelse. 
Godkendelsen er givet til dette specifikke produkt. Ingen andre produkt navne kan markedsføres med 
dette journal nummer. 

x At øvrige retsforskrifter på området er overholdt. 
 
Med godkendelsen har Fødevarestyrelsen alene taget stilling de krav, der fremgår af bekendtgørelse nr. 
134 af 11/02/2013 om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v. Fødevare-
styrelsen godkender kun desinfektions produkter til overflader, der kommer i kontakt med fødevarer 
samt yverhygiejne/pattedyp/spray produkter. Fødevarestyrelsen forbeholder sig til enhver tid retten til at 
tilbagekalde godkendelsen, dersom forholdene skulle give anledning dertil. 
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Klagevejledning 
Virksomheden kan klage over afgørelsen til Fødevareministeriets Klagecenter, inden 4 uger fra modta-
gelsen af dette brev. Hvis virksomheden vælger at klage, skal klagen indgives til Fødevarestyrelsen. Det 
kan ske mundtligt eller skriftligt. Hvis virksomheden ønsker at klage skriftligt, kan det enten ske pr. brev 
til Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup eller digitalt via Fødevarestyrelsens hjemme-
side og kontaktformular (fvst.dk/kontakt). Oplys venligst journalnummer.   
 
Klagen skal være modtaget i Fødevarestyrelsen inden fristens udløb. 
 
Klager modtaget efter fristens udløb vil normalt ikke blive behandlet. 
 
Indgivelse af klage giver som udgangspunkt ikke afgørelsen opsættende virkning. Det betyder, at virk-
somheden skal efterkomme afgørelsen, og at den ekstra kontrol som opfølgning på anmærkningen kan 
blive gennemført, mens klagen behandles i Fødevareministeriets Klagecenter.  
 
Virksomheden kan dog anmode om, at klagen tillægges opsættende virkning. En sådan anmodning skal 
indgives sammen med selve klagen. Fødevarestyrelsen vil herefter tage særskilt stilling til spørgsmålet 
om opsættende virkning og hurtigst muligt meddele virksomheden afgørelsen af dette spørgsmål. 
 
Hvis Fødevarestyrelsen meddeler afslag på virksomhedens anmodning om opsættende virkning, sender 
Fødevarestyrelsen samtidig afslaget til Fødevareministeriets Klagecenter. Fødevareministeriets Klage-
center behandler sagen, som om virksomheden har klaget over afslaget på opsættende virkning. 
 
Med venlig hilsen 

 
Selma Reguez 
Ministry of Environment and Food 
Veterinary and Food Administration l Stationsparken 31-33 l 2600 Glostrup l Tlf. +45 72 27 69 00 l 
fvst.dk/kontakt l www.fvst.dk 
 
 
 
 
 


