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Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

Att.: ash@kfst.dk 

 

8. december 2017 

Høring over visse bekendtgørelser med hjemmel i markedsføringsloven 

Dansk Erhverv har ved mail af 13. november 2017 modtaget ovenstående i høring og vi skal her-

med komme med vores bemærkninger. 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv bakker generelt op om regelforenkling og hilser det derfor velkomment, at Kon-

kurrence- og Forbrugerstyrelsen lægger op til at en række bekendtgørelser med nu ophæves og 

prismærkningsreglerne samles i en enkelt prismærkningsbekendtgørelse. Det vil gøre det lettere 

for virksomhederne at orientere sig om reglerne. 

 

Vi bemærker også med tilfredshed, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lægger op til at fjerne 

hotellers pligt til at have en liste over priser hængende i lobbyen. Dansk Erhverv er enige med 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i, at kravet ikke længere er tidssvarende. 

 

Endelig støtter vi op om en mere fleksibel ordning i forhold til at ændre prisen på letfordærvelige 

levnedsmidler uden, at det medfører krav om ny enhedsprismærkning, når nedsættelsen sker for 

at bekæmpe madspild. 

 

Specifikke bemærkninger 

Bekendtgørelse om prisskiltning på hoteller 

I forhold til de ophævede bekendtgørelser bemærker vi især med glæde, at hotellers forpligtelse til 

at skilte med deres priser i lobbyen på hotellet bortfalder, jf. den foreslåede ophævelse af bekendt-

gørelse nr. 10005 af 24. november 1983. 

 

Prismærkningsbekendtgørelsens § 10 

Dansk Erhverv har overfor Virksomhedsforum peget på det uhensigtsmæssige i, at det kun er på 

sidste handelsdag, at virksomhederne kan sænke prisen på letfordærvelige levnedsmidler uden, at 

der skal laves ny angivelse af enhedsprisen. Vi hilser derfor den foreslåede ændring af reglerne 

velkommen, da det vil give butikkerne en større fleksibilitet til at nedsætte prisen på levnedsmid-

lerne, når der er en risiko for fordærvelse. Ændringen af reglerne vil være til fordel for såvel butik-

ker som forbrugere og vil ligeledes kunne medvirke til at forhindre madspild. 
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Med venlig hilsen 

Bo Dalsgaard 

Chefkonsulent 

 


