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J. nr.: 2019-20-60-00017 Dato: 03-03-2020

Slutrapport for kampagnen: Mobile fødevarevirksomheder

INDLEDNING 

Inden for de seneste år er der set en stigning i antallet af mobile virksomheder indrettet til 
fødevarevirksomhed. De mobile fødevarevirksomheder ses i de større byer, på markeder og i 
sommerlandet.

Mobile fødevarevirksomheder kan være registreret i Fødevarestyrelsen, men har ofte så begrænsede 
aktiviteter, at de er under bagatelgrænsen og derfor ikke skal registreres. Nogle mobile 
virksomheders aktiviteter er dog blevet mere omfattende, så de er over bagatelgrænsen, hvilket i 
højere grad har betydning for fødevaresikkerheden.

Kampagnen har fokus på, at de mobile virksomheder, der er over bagatelgrænsen og derfor skal 
registreres som fødevarevirksomhed, bliver registreret hos Fødevarestyrelsen, samt at der ikke 
sælges farlige fødevarer.

Kampagnen har derfor også fokus på kontrol af og vejledning om relevante hygiejneregler, fx regler 
om personlig hygiejne, adgang til toiletforhold, opbevaring af fødevarer og emballage, 
temperaturforhold og skadedyrssikring samt kontrol af og vejledning om sporbarhed af fødevarerne.

FORMÅL

Kampagnens formål var at:

 Kontrollere, om mobile fødevarevirksomheder med aktiviteter over bagatelgrænsen er 
registreret i Fødevarestyrelsen.

 Kontrollere, om virksomhederne overholder relevante hygiejneregler herunder bl.a. adgang til 
toiletter, personlig hygiejne, skadedyrsikring, opbevaringstemperatur og køl/varmholdelse.

 Kontrollere, at der ikke sælges farlige fødevarer, dvs. fødevarer der er sundhedsskadelige eller 
uegnede til menneskeføde, eller fødevarer, hvor der ikke er sporbarhed.

 Vejlede virksomhederne om relevante fødevareregler.

Ved midtvejsevaluering blev der åbnet op for, at der kunne foretages kontrol i weekender, og 
formålet blev udvidet, så kampagnen også omfattede virksomheders viden om bagatelgrænsen.
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KONKLUSION

Tallene i rapporten er baseret på de virksomheder, der blev besøgt i kampagnen.

Procentsatserne er udregnet på baggrund af antallet af virksomheder. Kampagnen viser, at der er en 
regelefterlevelse på 95,5 % på registrering af virksomheder. Dette viser, at virksomheder over 
bagatelgrænsen i de fleste tilfælde er registreret.

For hygiejneforhold har kampagnen vist en regelefterlevelse på 95,5 %.

Der er givet en bøde og et påbud for farlige fødevarer – en bøde for opbevaring af mælk ved for høj 
temperatur, og et påbud om destruktion af lagkager, hvor der var brugt frosne hindbær, som ikke var 
varmebehandlet før anvendelse i lagkagerne. Begge forhold anses for at gøre fødevaren farlig.

For sporbarhed af fødevarer har kampagnen vist en regelefterlevelse på 96,5 %.

Der er givet en del vejledninger til virksomheder både over og under bagatelgrænsen. Det tyder på, 
at der er behov for mere generel vejledning til mobile virksomheder om bagatelgrænsen og om 
hygiejneforhold, fx om behovet for håndvaskefaciliteter, samt om sporbarhed af fødevarer.

RESULTATER

Der er foretaget 203 kontroller i 202 virksomheder i kampagneperioden. Der er foretaget kontrol i 
156 virksomheder under bagatelgrænsen (77,2 %) og 46 virksomheder over bagatelgrænsen (22,8 %). 

På registreringsområdet blev der givet 9 indskærpelser, svarende til en regelefterlevelse på 95,5 %. 
De 9 indskærpelser var fordelt med 7 for manglende registrering og 2 for manglende 
importregistrering. 

For hygiejneforhold er der givet 7 indskærpelser. 5 ud af de 7 indskærpelser er givet for manglende 
håndvaskefaciliteter og 2 for opbevaring af fødevarer ved for høje opbevaringstemperaturer. Der er 
desuden givet 1 bøde (administrativt bødeforlæg – hvis ikke virksomheden accepterer at betale 
bødeforlægget, bliver sagen anmeldt til politiet), og 1 påbud. Bøde og påbud er givet fordi 
fødevarerne i disse 2 tilfælde er vurderet at være farlige for forbrugerne. Der er i alt givet 9 
sanktioner for hygiejneforhold, svarende til en regelefterlevelse på 95,5 %

Der er givet 7 indskærpelser for manglende sporbarhed, svarende til en regelefterlevelse på 96,5 %. 3 
af de 7 indskærpelser er givet i virksomheder under bagatelgrænsen.

Der er givet en del vejledninger til virksomheder både over og under bagatelgrænsen. Det tyder på, 
at der er behov for mere generel vejledning til mobile virksomheder om bagatelgrænsen og om 
hygiejneforhold, fx om behovet for håndvaskefaciliteter, samt om sporbarhed af fødevarer.
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I 20 tilfælde blev der konstateret forhold i mobile virksomheder, der blev vurderet som bagatelagtige 
og derfor ikke gav anledning til sanktioner. Disse bagatelagtige forhold er derfor ikke med i 
resultatopgørelsen. De bagatelagtige forhold er fordelt med 11 på hygiejneområdet, 7 for manglende 
sporbarhed af fødevarer og 2 for manglende registrering til import, hvoraf 1 vedrører fødevarer og 1 
vedrører fødevarekontaktmaterialer.

Fordeling af virksomheder med og uden sanktion, se Figur 1

Der er i alt givet 25 sanktioner fordelt på 20 virksomheder. 1 virksomhed har indgået i 
kontrolkampagnen med 2 kontroller med sanktioner på begge kontroller, fordi den er fundet ved 
opsøgende kontrol 2 forskellige steder. 4 virksomheder har fået 2 indskærpelser på samme kontrol. 
182 virksomheder har ikke fået sanktioner. 

Sanktionstyper er fordelt med:

 1 bøde (administrativt bødeforlæg. Hvis ikke virksomheden accepterer at betale 
bødeforlægget, bliver sagen anmeldt til politiet)

 1 påbud 
 23 indskærpelser

Fordeling af antal kontroller og sanktioner på lovgivningsområder, se Tabel 1

Lovgivningsområderne Hygiejne, Mærkning (sporbarhed) og Godkendelser (inkl. registrering til 
import) blev kontrolleret i kampagnen. Resultaterne viser følgende:

 202 kontroller vedr. hygiejne (kontrolleret i 99,5 % af virksomhederne, idet 1 virksomhed er 
kontrolleret 2 gange vedr. hygiejne) 

 174 kontroller vedr. sporbarhed (kontrolleret i 86,1 % af virksomhederne) 
 201 kontroller vedr. godkendelser (kontrolleret i 99,5 % af virksomhederne)
 43 kontroller vedr. import (kontrolleret i 21,3 % af virksomhederne)

Fordeling af sanktioner efter lovgivningsområde

 Hygiejne
 1 bøde for opbevaring ved for høj temperatur
 1 påbud for brug af ikke varmebehandlet frosne hindbær
 7 indskærpelser vedr. hygiejne fordelt med 5 vedr. manglende håndvaskefaciliteter og 2 

vedr. for høje opbevaringstemperaturer
 Sporbarhed

 7 indskærpelser for manglende sporbarhed 
 Manglende registrering

 7 indskærpelser for manglende registrering som fødevarevirksomhed 
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 2 indskærpelser for manglende registrering til import

Fordeling af sanktioner mellem forskellige virksomhedskategorier

 Sanktioner for manglende registrering
 7 indskærpelser til danske virksomheder
 2 indskærpelser til udenlandske virksomheder for manglende registrering til import af 

fødevarer henholdsvis fødevarekontaktmaterialer
 Sanktioner for fejl ved hygiejne i udenlandske virksomheder, som er registreret i hjemlandet

 1 indskærpelse for fejl ved hygiejne – manglende håndvaskefaciliteter
 Sanktioner for fejl ved hygiejne og sporbarhed i danske virksomheder over og under 

bagatelgrænsen
 Virksomheder over bagatelgrænsen

 6 indskærpelser for fejl ved hygiejne – 4 vedr. manglende håndvaskefaciliteter og 2 vedr. 
for høje opbevaringstemperaturer

 4 indskærpelse for manglende sporbarhed af fødevarer
 1 bøde for fejl ved hygiejne

 Virksomheder under bagatelgrænsen
 3 indskærpelser for manglende sporbarhed af fødevarer
 1 påbud for fejl ved hygiejne

METODE

Kampagneperiode var fra 1. juni 2019 til 15. september 2019, og kontrolbesøgene var uanmeldte. 
Det var afgørende, at den mobile fødevarevirksomhed blev kontrolleret, medens den var i gang med 
sine fødevareaktiviteter.

Kontrolbesøg blev foretaget i:

 virksomheder, uden synlig kontrolrapport, der tilfældigt mødtes 
 virksomheder der var registreret i kategorien ultralav risiko

Digital formidling

Til kampagnen blev der produceret en film.

Der er link til filmen ved siden af link til denne rapport.
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TABELLER OG FIGURER

182

20

Virksomheder ikke sanktioneret 182 Virksomheder sanktioneret 20

Figur 1 Sanktionsopgørelse

Tabel 1 Resultater –virksomheder

Lovgivnings-
områder

Ingen an-
mærk-
ninger

(Resultat 
1 på 
kontrol-
rapport)

Indskær-
pelse

(Resultat 
2 på 
kontrol-
rapport)

Påbud/ 
Forbud

(Resultat 
3 på 
kontrol 
rapport)

Bøder 

(Resultat 
4 på 
kontrol-
rapport)

Antal 
sanktioner 
i alt

Antal 
kontroller 
i alt på 
lovgiv-
nings-
område

Ingen 
sanktion i 
procent af 
kontroller 
på lovgiv-
nings-
område

Sanktion i 
procent af 
kontroller 
på lovgiv-
nings-
område

Hygiejne 
Håndtering af 
fødevarer

193 7 1 1 9 202 95,5 % 4,5 %

Mærkning: 
Sporbarhed

167 7 7 174 96,0 % 4,0 %

Godkendelser:

registrering
194 7 7 201 96,5 % 3,5 %

Godkendelser:

Import
41 2 2 43 95,3 % 4,7 %
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