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AFSKYLNING
EFTER DESINFEKTION
I overgangsperioden er der ikke længere krav om, 
at følgende oplysning fremgår af etiketten:

”overflader, som kommer i forbindelse med 
fødevarer, skal skylles med drikkevand efter 
endt desinfektion”

Sætningen vil derfor blive fjernet fra Novadans 
desinfektionsmidler, men det kan dog forventes, 
at en del af produkterne igen vil få mærkningen, 
når de er godkendt under Biocidforordningen. 

Novadan udsender denne skrivelse, da der pt. er en del opmærksomhed omkring desinfektionsmidler i Danmark. 

Hidtil har Fødevarestyrelsens godkendelsesordning for desinfektionsmidler og pattedypningsmidler været gældende, men 
den vil bortfalde i forbindelse med, at EU´s Biocidforordning gradvis implementeres. Forordningen forventes at være fuldt 
implementeret i 2025, hvorefter området vil være overdraget til Miljøstyrelsen. Overdragelsen fra Fødevarestyrelsen til Miljø-
styrelsen vil ske løbende og variere, afhængigt af produkternes aktivstof.

Det er i branchen blevet uklart, hvad der i overgangsperioden er lovgivningsmæssigt krævet og anbefalet omkring 
afskylning af desinfektionsmidler. 
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Novadans anbefalinger

Novadan skitserer herunder vores klare retningslinjer og 
anbefalinger for SIKKER RENGØRING OG DESINFEKTION ved 
forarbejdning af fødevarer. 

1.  Før desinfektion er det afgørende at gøre rent for at fjerne 
organisk materiale på udstyr og overflader i forbindelse med 
rengøring. Hvis rengøring ikke har fundet sted, er desinfektion 
nytteløs, da produktrester vil inaktivere virkningen af 
desinfektionen, og der er risiko for, at skadelige mikroorganismer 
fortsat er til stede. 

2.  Desinfektion foretages efter rengøring. Ved desinfektion 
forstås, at udstyrsdele, lokaler, overflader, redskaber m.v. 
desinficeres således, at skadelige mikroorganismer fjernes eller 
uskadeliggøres, så der ikke kan forekomme kontaminering af 
fødevarer ved kontakt med overfladerne.

NOVADANS 
ANBEFALING OM AFSKYLNING EFTER DESINFEKTION
Novadan anbefaler, at der efter begge særskilte arbejdsprocesser – rengøring og desinfektion – 
afslutningsvis foretages afskylning.

*  Selvom et desinfektionsmiddel ikke er mærket med krav om afskylning på etiketten, anbefaler Novadan  
ud fra et forsigtighedsprincip, at der efter desinfektion af overflader, som kommer i forbindelse 
med fødevarer, afskylles med rent drikkevand. Anbefalingen øger fødevaresikkerheden, da 
afskylningen fjerner eventuelle rester af desinfektionsmidlet på overfladen.

Læs om opbevaring i originalemballage

RENGØRING OG DESINFEKTION



OPBEVARING I ORIGINALEMBALLAGE
I overgangsperioden vil der heller ikke længere være krav om, at sætningen: 

”Må kun opbevares i originalemballage” 

skal fremgå af etiketten. Også denne sætning vil dog igen komme på etiketterne og/eller brugsanvisningerne, når 
midlerne godkendes efter Biocidforordningen. 

NOVADANS
ANBEFALING OM OPBEVARING I ORIGINALEMBALLAGE
Novadan anbefaler her, at desinfektionsmidlerne stadig opbevares i originalemballage, og at de 
kun kort før brug hældes om til nye eller helt rengjorte emballager af samme materialer som den 
originale. Alle anvendte emballager skal være godkendt til desinfektionsmidlet. 

Novadan gør opmærksom på, at vi udelukkende rådgiver 
omkring anvendelse af rengørings- og desinfektionsmidler, 
og på at det er virksomheden, som anvender midlerne, der er 
ansvarlig for korrekt og sikker anvendelse samt for at undgå, at 
fødevarer kontamineres af midlerne ved kontakt med 
overfladerne. 

Novadan står altid til rådighed for yderligere information, og du 
er velkommen til at kontakte os for spørgsmål. 
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