
 

  

Side 1/6 

 
Fødevarestyrelsen  Stationsparken 31-33 Tel +45 72 27 69 00 www.fvst.dk/kontakt  

 DK-2600 Glostrup Fax +45 72 27 65 01 www.fvst.dk 

 

J. nr.: 2015-21-60-00126 24. januar 2017 

 

Slutrapport for kampagnen 

Kapacitet i cateringvirksomheder i forhold til 

produktion 

INDLEDNING 

 

Tema: Fødevaresikkerhed. 

Fokus: Fødevarevirksomheder, der leverer frokost direkte til virksomhedskantiner eller til udbydere 

af frokostordninger. 

Gennem de seneste år har der været flere store fødevarebårne sygdomsudbrud forårsaget af mad 

fra virksomhedskantiner, der har fået maden leveret direkte fra cateringvirksomheder og/eller 

bestilt gennem en virksomhed der udbyder frokostordninger, typisk via internettet. Det har rejst 

spørgsmålet om, hvorvidt de køkkener, der har denne produktion, har reel kapacitet til at 

producere de mange kuverter mad, de leverer. 

Ved utilstrækkelig kapacitet er der større risiko for, at der sker fejl i håndtering af fødevarer ved  

opvarmning, nedkøling eller  krydskontamination.  

Frokostordninger er blevet mere udbredt i de senere år. Det giver anledning til at sætte fokus på, 

om det er klart, hvor ansvaret for at underrette Fødevarestyrelsen ligger i forbindelse med en evt. 

sygdomssag – hos ordre-modtager eller produktionsstedet. I forbindelse med kampagnen blev der 

indhentet informationer om virksomhedernes aftalegrundlag og ansvarsfordeling. Disse data 

rapporteres ikke i denne rapport, da oplysningerne er indhentet udelukkende for at undersøge, om 

der benyttes aftaler og om ansvarsfordelingen indgår i aftalerne. Den oplyste ansvarsfordeling i en 

evt. aftale mellem virksomhederne, berører ikke Fødevarestyrelsens muligheder for opfølgning i 

forhold til regelgrundlaget. 

Formålene med kampagnen var: 

 

- at kontrollere om cateringvirksomheder, der leverer mad til frokostordninger eller 

virksomhedskantiner, har indretning og kapacitet til den aktuelle produktion, og om 

procedurerne, der har betydning for fødevaresikkerheden, er på plads og efterleves 

 

- at give virksomhederne den nødvendige vejledning om sammenhængen mellem kapacitet og 

produktion og om procedurer, der er afgørende for fødevaresikkerheden 
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- at indhente information om virksomhedernes aftalegrundlag og ansvarsfordeling, herunder om 

der er nedskrevne procedurer eller aftaler om, hvem der har ansvaret for at agere i tilfælde af 

anmeldelse om fx sygdom hos modtagere af maden.  

 

 

KONKLUSION  

Fødevarestyrelsen kan overordnet konkludere, at virksomhederne har en god regelefterlevelse, idet 
92,3% af virksomhederne ikke har fået en anmærkning.   

Generelt viser kampagnen, at virksomhedernes aktiviteter svarer til deres indretning og kapacitet. 

Der er givet sanktioner i 16 virksomheder. Sanktionerne er overvejende givet for opbevaring af 
fødevarer ved for høje temperaturer, at nedkølingen af fødevarer ikke sker tilstrækkeligt hurtigt og 
manglende dokumentation af bl.a. temperaturopbevaring, nedkøling og opvarmning af fødevarer i 
virksomhedernes egenkontrolprogram. 

Kampagens resultat giver ikke anledning til, at Fødevarestyrelsen skal igangsætte yderligere tiltag. 
Virksomhedens håndtering af nedkøling, opvarmning og temperaturopbevaring af fødevarer skal 
fortsat være en del af den ordinære kontrol.  

  

RESULTATER  

Fødevarestyrelsen har gennemført 205 kampagnekontroller fordelt over hele landet. Hovedvægten 
af kampagnekontrollerne blev udført i brancherne catering og diner transportable (mad ud af 
huset) og i restauranter (Tabel 1). 
 
I 92 % af virksomhederne (189) gav kontrollen ikke anledning til anmærkninger, i 7 % (14) blev 

der givet indskærpelser, og i 1 % af virksomheder(2) blev der givet bøde. (Tabel 1)  
 
Indskærpelserne er overvejende givet i branchen catering og diner transportable (mad ud af huset) 
(Tabel 2) og overvejende indenfor lovgivningsområderne håndtering af fødevarer og egenkontrol 
(Tabel 3). Det er hovedsageligt temperaturopbevaring og nedkøling af fødevarer, som har været 
problemet under lovgivningsområdet håndtering af fødevarer (svarende til 77,7 %). Under 
lovgivningsområdet egenkontrol har problemet især været manglende dokumentation i 

egenkontrolprogrammet for bl.a. opvarmning, nedkøling og temperaturopbevaring af fødevarer 
(svarende til 75 %). 
 

De to bøder er givet indenfor lovgivningsområdet egenkontrol og vedligeholdelse. Den ene bøde 
pga. manglende vedligeholdelse og den anden bøde pga. manglende dokumentation i 
egenkontrolprogrammet. Virksomheden, der har fået en bøde for manglende dokumentation i 

egenkontrolprogrammet, havde fået en indskærpelse for samme forhold indenfor 2 år, hvorfor 
virksomheden pga. en gentagelse af en overtrædelse af reglerne, har fået en bøde (Tabel 1)  
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METODE  

Kontrolperiode og fordeling af kontrolbesøg 

Kampagnekontrollerne blev gennemført i perioden 1. september 2016 til 30. november 2016. 
Kontrollerne blev gennemført i forbindelse med de almindelige kontrolbesøg eller som anden 
kontrol, hvor fokus var på kampagnens emne. Kontrollen blev gennemført med 1-2 tilsynsførende 

pr. virksomhed. 
 
Kontrolbesøgene var som udgangspunkt planlagt som uanmeldte tilsyn i både engrosvirksomheder 
og detailvirksomheder. 
 

 
Kontrollen 

Kontrollen har omfattet virksomheder (produktionssteder) og udbydere af frokostordninger 
(bestillingssteder/portaler). Ved kontrollen i produktionsvirksomhederne, kontrollerede 
Fødevarestyrelsen kapaciteten og overholdelse af reglerne indenfor håndtering af fødevarer, 
vedligeholdelse og relevante egenkontrolpunkter til styring af produktionen i forhold til 
virksomhedernes aktiviteter.   
 

Spørgeskema 
I virksomheder som leverer mad til frokostordning eller som er ordremodtager (portal eller andet 
bestillingssystem) for frokostordning er der i forbindelse med kontrolbesøg udfyldt spørgeskema til 
kortlægning af virksomhedernes evt. aftalegrundlag mellem produktionssted og ordremodtager om 
håndtering af evt. anmeldelser om fødevarebåren sygdom og kontakt til Fødevarestyrelsen.  
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TABELLER OG FIGURER 

 Antal 

virksomhe

der 

Antal 

virksomheder der 

fik indskærpelse 

Antal 

virksomheder 

der fik bøde 

Bemærkning 

Branche     
10.13.00.A Kød: Kødproduktvirksomheder 1    
46.30.00.A Kontorvirksomhed, animalske fødevarer 
undtagen fisk og fiskevarer 

1    

47.22.00.A Slagterforretninger / - afdelinger 6 1   
47.22.00.B Smørrebrøds- og delikatesseforretninger 
/ -afdelinger 

6    

47.90.00.A Anden detailhandel end butikshandel 2    
56.10.00.A Servering: Restauranter m.v. 50  1   
56.10.00.B Servering: Restauranter m.v. - 
begrænset 

1  1 Bøden er givet for manglende 

egenkontrol.  
56.10.00.C Servering: Restauranter m.v. – åbent op 
til 6 mdr. om året 

2    

56.10.00.G Servering: Hospital- og 
institutionskøkkener 

1    

56.20.00.A Catering med levering til 
detailvirksomheder 

14    

56.21.00 Catering og diner transportable (mad ud af 
huset) 

110 10 1 Bøde er givet for mangler i 

vedligeholdelse i 

virksomheden 
56.29.00.A Servering: Kantiner m.v., fast 
personkreds med over 12 personer 

9 1   

56.29.00.B Servering: Forsamlingshuse og 
selskabslokaler med begrænset ugentlig åbningstid 

1 1   

99.99.99.C Ulovligt startet kontrolobjekt – Detail – 
Ikke aut./reg. 

1    

I alt 205 14 2  

Tabel 1. Fordeling af virksomheder der indgik i kampagnen pr. branche og sanktioner givet.  
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 Resultat 1 – 

Ingen 

anmærkninger 

Resultat 2 - 

Indskærpelse 

Resultat 3 –  

Påbud /forbud 

Resultat 4 –  

Bøde, 

politianmeldelse 

Branche     
10.13.00.A Kød: Kødproduktvirksomheder 3 0 0 0 
46.30.00.A Kontorvirksomhed, animalske 
fødevarer undtagen fisk og fiskevarer 

1 0 0 0 

47.22.00.A Slagterforretninger / - afdelinger 17 1 0 0 
47.22.00.B Smørrebrøds- og 
delikatesseforretninger / -afdelinger 

18 0 0 0 

47.90.00.A Anden detailhandel end 
butikshandel 

4 0 0 0 

56.10.00.A Servering: Restauranter m.v. 156 1 0 0 
56.10.00.B Servering: Restauranter m.v. - 
begrænset 

2 0 0 1 

56.10.00.C Servering: Restauranter m.v. – 
åbent op til 6 mdr. om året 

6 0 0 0 

56.10.00.G Servering: Hospital- og 
institutionskøkkener 

3 0 0 0 

56.20.00.A Catering med levering til 
detailvirksomheder 

43 0 0 0 

56.21.00 Catering og diner transportable (mad 
ud af huset) 

304 16 1 1 

56.29.00.A Servering: Kantiner m.v., fast 
personkreds med over 12 personer 

25 2 0 0 

56.29.00.B Servering: Forsamlingshuse og 
selskabslokaler med begrænset ugentlig 
åbningstid 

3 1 0 0 

99.99.99.C Ulovligt startet kontrolobjekt – 
Detail – Ikke aut./reg. 

1 0 0 0 

I alt 586 21 1 2 

Tabel 2. Fordeling af kontrolresultater pr. branche. Det ene resultat 3 (forbud) er givet til samme virksomhed, som har fået en 

bøde. 
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 Antal Bemærkninger til område. 

Område   

Hygiejne, håndtering 

af fødevarer 

9 - Adskillelse af fødevarer 

- Optøning af fødevarer 

- Nedkøling af fødevarer (2) 

- Temperaturopbevaring (5) 

Vedligehold 4 - Tilstrækkelig kapacitet/lokale  

- Alm vedligeholdelse  

- Manglende kølekapacitet 

- Alm vedligeholdelse 

Egenkontrol 8 - Ingen dokumentation (6) 

- Ingen egenkontrolprogram tilpasset virksomhedens aktiviteter (2) 

I alt 21  

Tabel 3. Indskærpelser givet pr. lovgivningsområde, fordelt på emne (tallet angiver antal gange denne bedømmelse er givet). 

 

 

 


