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Slutrapport for kampagnen 

Vedligehold i fødevarevirksomheder 

INDLEDNING 

Temaet for kampagnen var vedligeholdelse i fødevareproducerende virksomheder. 

Fødevarevirksomheder, som ikke bliver tilstrækkeligt vedligeholdt og ikke er hensigtsmæssigt 

indrettet, kan få problemer med fødevaresikkerheden.  

I produktionsmiljøer, der ikke er tilstrækkeligt vedligeholdt, kan sygdomsfremkaldende bakterier få 

gode vækst- og overlevelsesvilkår og derved kan mikroorganismer have gode muligheder for at 

forurene fødevarerne. Eksempelvis kan nedslidte bordplader blive absorberende eller revne, så der 

kan ophobe sig snavs. Slidte fuger mellem fliser kan også samle snavs og være vanskelige at 

renholde. 

En fødevarevirksomhed kan have svært ved at vurdere, hvornår en bordplade skal skiftes eller 

hvornår, der skal fuges imellem fliser etc., da inventar og lokaler typisk bliver slidt langsomt ned.  

Hvis en fødevarevirksomhed er dårligt vedligeholdt, er der også øget risiko for, at skadedyr kan 

komme ind i virksomheden. Hvis skadedyr kommer ind i en fødevarevirksomhed, kan der ske 

forurening af fødevarer med sygdomsfremkaldende mikroorganismer. 

I kampagnen kontrolleres derfor de tre lovgivningsområder: Håndtering af fødevarer, 

vedligeholdelse og egenkontrol. 

FORMÅL 

Kampagnens formål var:  

 at kontrollere vedligeholdelse af lokaler, inventar og udstyr og vejlede om, at manglende 

vedligeholdelse kan give fødevaresikkerhedsmæssige problemer 

 

 at kontrollere og vejlede om procedurer for vedligeholdelse af lokaler, inventar og udstyr 

og kontrollere, at procedurer er implementeret i praksis og bliver overholdt 

 

 at mindske risikoen for krydsforurening ved at kontrollere og vejlede om virksomhedens 

produktionsflow i forhold til placering af håndvaske og adgang til personaletoilet 
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KONKLUSION 

Kontrolkampagnen viser, at virksomhederne har godt styr på, at et godt produktionsflow i forhold 

til indretning kan minimere risikoen for krydsforurening. Kampagnen viser også at virksomhederne 

generelt er gode til at vedligeholde deres lokaler, udstyr og inventar.  

Kampagnen viser, at den samlede regelefterlevelse for engros- og detailvirksomheder er på 96,6 % 

for håndtering af fødevarer, 94,8 % for vedligeholdelse og 97,5 % for egenkontrol.  

Til sammenligning var regelefterlevelsen for 2018 på alle lovgivningsområder som 

Fødevarestyrelsen kontrollerer på fødevareområdet på 84 %. Der ses derfor en høj 

regelefterlevelse. 

Regelefterlevelsen i kampagnen sammenlignet med den generelle fødevarekontrol 2018 fordelt på 

de tre lovgivningsområder viser en højere regelefterlevelse på lovgivningsområde niveau for 

lovgivningsområderne håndtering af fødevarer og egenkontrol og en lavere regelefterlevelse for 

vedligeholdelse. 

Regelefterlevelsen for lovgivningsområdet håndtering af fødevarer er umiddelbart høj. De 8,9 % 

konstaterede bagatelagtige forhold kan dog indikere, et behov for øget fokus på området omkring 

placering af håndvaske og adgang til personaletoilet. 

Regelefterlevelsen for lovgivningsområdet vedligeholdelse er derimod lavere end regelefterlevelsen 

på området i 2018. Dette gælder primært for detailvirksomhederne.  

Den lavere regelefterlevelse på vedligeholdelsesområdet og de 15 % konstaterede bagatelagtige 

forhold for området kan indikere, et behov for øget fokus på manglende eller utilstrækkelig 

vedligeholdelse, fx i form af øget vejledning af virksomhederne. Der kan desuden være behov for 

senere opfølgning på området, for bl.a. at følge med i om kampagnen har haft den ønskede effekt, 

og for at følge med i udviklingen for regelefterlevelse og bagatelagtige forhold. Opfølgning kan ske 

ved at fastholde øget fokus på vedligeholdelse og indretning ved den fremtidige ordinære kontrol. 

 

Ejerforhold og bygningsstatus viser at ældre virksomheder (ældre end 1 år) har flest 

vedligeholdelsesudfordringer.  

 

Lokalernes ejerforhold har ikke afgørende betydning for hvem, der har ansvaret for 

vedligeholdelsen indvendigt, størstedelen af fødevarevirksomhederne har selv ansvaret for den 

indvendige vedligeholdelse af fødevarelokalerne.  

 

Fødevarestyrelsen har med kampagnen øget virksomhedernes fokus på og forståelse for 

vigtigheden af vedligeholdelse. Fødevarestyrelsen vurderer desuden, at kampagnen har givet 

virksomhederne øget fokus på og viden om at et godt produktionsflow kan mindske risikoen for 

krydsforurening. 
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RESULTATER 

Tallene i slutrapporten er baseret på de virksomheder, der blev kontrolleret under kampagnen. Der 

er foretaget kontrol i 1511 virksomheder i kampagneperioden, fordelt med 1372 i 

detailvirksomheder og 139 i engrosvirksomheder. 

  

Regelefterlevelse og sanktioner efter lovgivningsområde 

  

Håndtering af fødevarer 

Kampagnen viser, at der er en samlet regelefterlevelse på 96,6 % for håndtering af fødevarer 

fordelt med 96,4 % i detailvirksomheder og 98,1 % i engrosvirksomheder. Der er samlet givet 55 

indskærpelser, svarende til en sanktionsprocent på 3,3 %. Der er derudover givet to sanktioner i 

form af bøde, svarende til 0,1 % af det samlede antal kontroller i kampagnen.  

  

Der er givet indskærpelser for virksomhedens indretning og placering af personaletoilet, 

indskærpelser for virksomhedens produktionsflow i forhold til placering og tilgængelighed af 

håndvask samt enkelte forhold der ikke er relevante for kampagnen.  

Der er givet bøde for manglende tilgængelighed af håndvask. Bøde er givet på baggrund af 

eskalerende myndighedsudøvelse. Se diagram 1. 

 

Til sammenligning, var der i 2018 en generel regelefterlevelse for håndtering af fødevarer på 95,5 

% i detailvirksomheder, samt 94,7 % i engrosvirksomheder.   

 

Vedligeholdelse 

For vedligeholdelsesdelen er regelefterlevelsen på 94,8 % fordelt med 94,6 % i detailvirksomheder 

og 96,2 % i engrosvirksomheder. Der er samlet givet 85 indskærpelser, svarende til 5,1 % af det 

samlede antal kontroller. Derudover er der givet et påbud og en bøde.  

Der er givet indskærpelser for dårlig/manglende vedligeholdelse af lokaler, udstyr og redskaber. 

Der er derudover givet indskærpelser for manglende skadedyrssikring af lokaler. Se diagram 2.     

 

Til sammenligning, var der i 2018 en regelefterlevelse for vedligeholdelse på 97,4 % i 

detailvirksomheder, samt 97,0 % i engrosvirksomheder.  

 

Egenkontrol 

Kampagnens egenkontrol del viser en regelefterlevelse på 97,5 % fordelt med 97,6 % i 

detailvirksomheder og 97,3 % i engrosvirksomheder. Der er samlet blevet givet 37 indskærpelser, 

svarende til 3,6 % af det samlede antal kontroller. Der er derudover givet en enkelt bøde.  

Der er givet 6 indskærpelser for forhold direkte relateret til kampagnen, og i alle 6 tilfælde er 

indskærpelse på egenkontrol givet sammen med indskærpelser for vedligeholdelse. Kontrolhistorik 

viser desuden, at virksomhederne på tidligere kontrolbesøg har fået konstateret bagatelagtige 

forhold for manglende vedligeholdelse.  

Der er givet indskærpelser for manglende tilgængelighed af risikoanalyse, manglende 

egenkontrolprogram og manglende dokumentation, hvilket ikke er relevant for kampagnen.  

Der er givet en bøde for manglende dokumentation af udført egenkontrol, hvilket ikke har relevans 

for kampagnen. Se diagram 3. 

 

Til sammenligning, var der i 2018 en regelefterlevelse for egenkontroldelen på 92,2 % i 

detailvirksomheder og 96,9 % i engrosvirksomheder.  
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Fordeling af bagatelagtige forhold efter lovgivningsområde 

 

Resultaterne af kontrolkampagnens 1511 kontrolbesøg viste, at der ved 341 kontrolbesøg var 

konstateret 416 forhold, som var vurderet som bagatelagtige, og derfor ikke gav anledning til 

sanktion. For håndtering af fødevarer er der konstateret 8,9 % bagatelagtige forhold, for 

vedligeholdelse er der konstateret 15 % bagatelagtige forhold og for egenkontrol er der 

konstateret 2,6 % bagatelagtige forhold.  

Ved flere kontrolbesøg er der givet bemærkninger for mere end et bagatelagtigt forhold og ved 

flere kontroller er der set bagatelagtige forhold for emner, som ikke er en del af kampagnen. 

 

Bagatelagtige forhold fordelt på lovgivningsområder relevante for kampagnen viser, at 138 forhold 

er vurderet bagatelagtige for håndtering af fødevarer, 233 for vedligeholdelse og 36 for 

egenkontrol. Se diagram 1, 2 og 3. 

Kampagnens formål var at kontrollere og vejlede inden for lovgivningsområderne, håndtering af 

fødevarer, vedligeholdelse og egenkontrol med fokus på flow ved brug af håndvaske og 

personaletoilet, om vedligeholdelse i fødevarelokaler/inventar/udstyr, redskaber samt 

risikoanalyse. Diagram 4, 5 og 6 illustrerer hvorledes de bagatelagtige forhold er fordelt inden for 

områderne håndvask, personaletoilet og vedligeholdelse. 

 

Da Fødevarestyrelsen i 2019 har ændret registreringspraksis for bagatelagtige forhold har det ikke 

været muligt, at sammenligne med tal fra 2018. 

 

Ejer- og bygningsforhold 

 

Ejerforhold og bygningsstatus viser at ældre virksomheder (ældre end 1 år) har flest 

vedligeholdelsesudfordringer.  

 

Antallet af virksomheder der har fået sanktioner i fredede bygninger/bygninger med restriktioner er 

lille i forhold til antallet af virksomheder, der er besøgt i kampagneperioden. Der ses dog en 

tendens til detailvirksomheder placeret i fredede bygninger/bygninger med restriktioner har en 

højere sanktionsprocent. Ud af 126 detailvirksomheder placeret i fredede bygninger/bygninger med 

restriktioner har 20 virksomheder fået en sanktion, svarende til en regelefterlevelse på 84,2 %. 

METODE 

Kampagneperioden gik fra 1. juni 2019 til 30. november 2019. Dog fik kædekoordinatorerne 

mulighed for at udføre vedligeholdelseskampagne kontrolbesøg hos kædekontorer før kampagnens 

opstart. Kædekontorerne havde således mulighed for at informere kædens virksomheder om 

kampagnen inden kampagnestart. 

 

Kontrolbesøg i fødevareproducerende virksomheder var uanmeldte. Kontrol på kædehovedkontorer 

var anmeldt.  

Kampagnen blev foretaget i alle typer engros- og detailvirksomheder med produktion. Der blev 

ikke udtaget prøver. 

Ved kampagneplanlægning var det valgt at 7 % af kampagnekontroller skulle udføres i 

engrosvirksomheder og 93 % i detailvirksomheder. 
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14 dage efter kampagnestart blev der i Dialogforum for kontrol formidlet information om 

kampagnens indhold til brancheforeninger. 

 

Der blev udarbejdet et spørgeskema som supplement til kontrolrapporten. Formålet med 

spørgeskemaet var at afdække, om der var en sammenhæng mellem vedligeholdelsesstatus og 

ejerforhold mm. 

 

De tilsynsførende kunne vise billedmateriale i form af Do´s and Dont´s, med eksempler på god og 

dårlig vedligeholdelse til virksomhederne.  

TABELLER OG FIGURER  

 
      Diagram 1. Sanktioner og bagatelagtige forhold. 

 

 
      Diagram 2. Sanktioner og bagatelagtige forhold. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Vejledninger/Hygiejnevejledning/Dos%20and%20Donts%20vedligeholdelse%20(002).pdf
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       Diagram 3. Sanktioner og bagatelagtige forhold. 

 

 

       Diagram 4. Uddybning af områder hvor der er givet sanktioner og konstateret bagatelagtige forhold. 
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       Diagram 5. Uddybning af områder hvor der er givet sanktioner og konstateret bagatelagtige forhold. 

 

 

      Diagram 6. Uddybning af områder hvor der er givet sanktioner og konstateret bagatelagtige forhold. 

 

 

 


