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Høringssvar over nyt udkast til hygiejnevejledningen 

Dansk Erhverv har modtaget Fødevarestyrelsens høring over nyt udkast til hygiejnevejledningen, og har 

følgende bemærkninger dertil. 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv er helt grundlæggende meget tilfreds med, at Fødevarestyrelsen udarbejder vejledninger, 

der er med til at hjælpe fødevarevirksomhederne med at overholde lovgivningen. Ligeledes er det posi-

tivt, at hygiejnevejledningen opdateres løbende i takt med, at der kommer nye regler, fortolkninger eller 

risikovurderinger, da det er et vigtigt område. 

 

Specifikke bemærkninger 

Afsnit 6.2 Indretning af toiletrum og toiletforrum 

Det fremgår af vejledningsudkastet, at ”Der må ikke være direkte adgang eller dørforbindelse mellem det 

rum, hvor toilettet er placeret, og lokaler, hvor der håndteres fødevarer. Det betyder, at der skal være et 

forrum mellem toilet og de lokaler, hvor der håndteres fødevarer.” og ”De steder, hvor der er krav om toi-

letforrum, skal forrummet være adskilt fra toiletrummet med vægge fra gulv til loft og en dør. […] Dørene 

fra toiletområdet bør være selvlukkende.” Vi mener, at Fødevarestyrelsens fortolkning går meget længere 

end kravene i hygiejneforordningens bilag II, kapitel I, punkt 3, når det kræves, at forrummet skal være 

adskilt fra toiletrummet med vægge fra gulv til loft, samt med sætningen om, at dørene fra toiletområdet 

bør være selvlukkende. Vi foreslår derfor, at de to sætninger slettes. 

 
I vejledningsudkastet er der desuden tilføjet et kort afsnit om forrum til toilet, der samtidig benyttes som 

omklædningsrum eller til opbevaring af arbejdstøj. Vi er bekendt, med at DTU Fødevareinstituttet, på 

vegne af en stor del af detailbranchen, har foretaget en vurdering af risikoen ved at opbevare arbejdstøj i 

forrum til toilettet. Vi mener ikke, at det afsnit Fødevarestyrelsen har sat ind i vejledningsudkastet, stem-

mer overens med konklusionen af den omtalte risikovurdering.  

 

Med venlig hilsen 

Saoirse Eriksen 

Fødevarekonsulent 
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