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Den 27. maj 2020 

 

  

Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om sikkerhed for produk-

ter i almindelighed og koordination mellem kontrolmyndigheder. 

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående høring, og har følgende bemærkninger.   

 

Generelle bemærkninger 

 

Idet vi henviser til høringsbrevet og de drøftelser, der har været med Sikkerhedsstyrelsen forud 

for fremsættelse af forslaget til lov om produkter og markedsovervågning, er det vores forståelse, 

at nærværende bekendtgørelse ingen indholdsmæssige ændringer indebærer i forhold til hverken 

den gældende produktsikkerhedslov eller koordinationsbekendtgørelsen.  

Sikkerhedsstyrelsen anfører således i høringsbrevet, at bortset fra strafbestemmelserne er der 

alene tale om konsekvensrettelser i udkastet til bekendtgørelsen på baggrund af den nye lov om 

produkter og markedsovervågning.  

Dette forudsætter vi indbefatter, at der heller ikke er foretaget sproglige ændringer, der kan på-

virke fortolkningen af dele af gældende ret, herunder faste definitioner i EU-reguleringen. 

Dette har vi lagt til grund ved nærværende svar på høringen, idet vi dog henviser til nedenstående 

specifikke bemærkninger, hvor bl.a. omtales et par eksempler på sproglige ændringer, som vi øn-

sker vurderes nærmere forud for udstedelsen af bekendtgørelsen.  

Samtidig vil vi gerne opfordre til, at der iværksættes et vejledningsarbejde med inddragelse af re-

levante organisationer og en bred vifte af virksomheder, idet vi i forbindelse med høringen over 

denne bekendtgørelse er blevet opmærksom på, at der er et ønske om yderligere vejledning om, 

hvordan virksomhederne i praksis bedst indretter sig med henblik på at opfylde kravene i den ge-

nerelle produktsikkerhedslovgivning. Det har i den forbindelse også betydning, at en række nye 

digitale muligheder har vist sig, hvilket kan give virksomhederne mulighed for at opfylde oplys-

ningskrav, dokumentation, dialog mv. på nye måder.  
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Specifikke bemærkninger 

 

§ 1 

Det ser ud til, at der er foretaget sproglige ændringer af formuleringen ”gøres tilgængeligt på mar-

kedet”. Vi opfordrer til, at Sikkerhedsstyrelsen holder sig til de definitioner, der er anvendt i EU-

reguleringen, hvis hensigten er, at formuleringen skal have samme betydning, da det ellers bidra-

ger til forvirring om definitionerne af begreber, der skal fortolkes ens på tværs af EU-medlemssta-

terne.  

§ 5 

Den sproglige ændring bør tjekkes for at sikre, at der ikke er sket indholdsmæssige ændringer, 

idet der i den tidligere formulering tilsyneladende var tale om alle øvrige krav i produktsikker-

hedsloven og ikke umiddelbart kun krav til produktet.  

 

§ 24  

Dansk Erhverv har noteret sig, at tilregnelseskravet ændres fra forsæt og/eller grov uagtsomhed 

til uagtsomhed og derved bringes på linje med visse andre særlovgivninger.  

 

Dansk Erhverv finder imidlertid, at der umiddelbart er behov for, at det i vejledning - eller anden 

relevant sammenhæng forklares, at visse af de pligter som følger af den tidligere koordinationsbe-

kendtgørelse, f.eks. pligten til samarbejde, jf. den tidligere koordinationsbekendtgørelse § 5, jf. 

den tidligere produktsikkerhedslovs § 12, nu også er direkte strafbelagte i medfør af nærværende 

udkast til bekendtgørelse. Det synes at være nyt i forhold til gældende lovgivning. 

 

Vi står naturligvis til rådighed for uddybning eller spørgsmål til ovenstående bemærkninger. 

 

Med venlig hilsen 

 

Betina Schiønning 


