
From:                                 noreply_fvst@resultmaker.com
Sent:                                  23 Nov 2015 14:02:24 +0100
To:                                      Fødevare FødevareMidtjylland 24
Subject:                             Andet, Klage over FVST afgørelse - Foder eller fødevarer – kontakt 
via hjemmeside
Attachments:                   Klage over 4 indskærpelser føtex Dagligvarer, 3000 Helsingør.PDF

Henvendelse til Fødevarestyrelsen
  
HenvendelsesID: 1648057
 
  

Jeg ønsker at henvende mig vedrørende: Klage over Fødevarestyrelsens 
afgørelser

 
Klage over Fødevarestyrelsens 
afgørelser
Klage detaljer 
Afgørelsesdato: 26-10-2015
Hvilket område 
handler klagen om?: Foder eller fødevarer

Klager du på vegne af 
en anden?: [ ]

Klagetekst (max 2000 
tegn):

Hermed vedhæftet klage over 4 indskærpelser i føtex 
Dagligvarer, Strürups Plads 1, 3000 Helsingør. 

 
Kontaktoplysninge
r
  
Jeg henvender mig som: Virksomhed
Virksomheden: Har allerede et CVR-nr.
 
Virksomhed har dansk CVR-nr. 
CVR-nr.: 35954716
Produktionsenhedsnr.: 1004258397

Virksomhedsnavn: Dansk Supermarked 
Group

Vejnavn: Rosbjergvej 
Husnr.: 33
Postnr.: 8220
By: Brabrand
Virksomhed telefonnr.: 87785000
Kontaktperson telefonnr.: 87784040
Kontaktperson navn: Carina Jensen



Kontaktperson e-mail: cj.dsi@dsg.dk
 
Filvedhæftning
Vedhæftede filer 
Liste over vedhæftede filer: Klage føtex Helsingør 26 10 15.pdf; 
 



Klage føtex Helsingør 

Der klages hermed over nedenstående 4 indskærpelser fra kontrolbesøget den 26-10-2015 i føtex 

Dagligvarer, Strürups Plads 1, 3000 Helsingør.  

1. Det indskærpes, at indpakningsmaterialer skal opbevares på en sådan måde, at der ikke er risiko 

for, at de bliver kontamineret. Følgende er konstateret: Små poser til grønsager/frugt modtaget 

den. 21. august 2015 samt bæreposer opbevares i varemodtagelseslager som ikke er 

skadedyrssikret. Foto udtaget. 

2. Det indskærpes, at fødevareaffald, ikke-spiselige biprodukter og andet affald skal anbringes i 

beholdere, der kan lukkes, medmindre virksomhedslederen over for myndighederne kan godtgøre, 

at andre typer beholdere eller systemer til fjernelse af affald er egnede. Disse beholdere skal være 

passende udformet, holdes i god stand og være lette at rengøre og om nødvendigt desinficere. 

Følgende er konstateret: Indkøbsvogn med brød opbevares udenfor affaldsbeholdere. 

3. Det indskærpes, at udenom arealer holdes ryddeligt og rent. Følgende er konstateret: 

Varemodtagelse lager/gård, ligger affald omkring containerne fx. engangs hansker, der ligger 

bunker af reklamer på gulve, som er faldet ud af indkøbsvogn. Ophobning af udstyr. Der opbevares 

en del butiksinventar som anvendes til fødevarer. Virksomheden oplyser at de rydder op og 

rengøre. 

4. Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene og i god stand. Følgende er 

konstateret: Kølerum er vægge snavs. Fødevarelageret trænger til oprydning og rengøring i 

hjørnerne. 

Kommentarer til indskærpelserne: 

Ad 1: Der vurderes ingen risiko for kontaminering eller nedsættelse af fødevaresikkerheden ved at 

opbevare kasser med indkøbsposer og andre typer poser i aflukket varegård. Der er ikke tale om 

fødevareemballager eller lign., der skal i direkte kontakt med sårbare fødevarer. De fødevarer, der kommer 

i kontakt med indkøbs- og klare poser, er alle indpakkede, med undtagelse af visse typer frugt/grønt. Disse 

typer uemballerede/emballerede fødevarer kan ligeledes placeres i indkøbsvognen, der ikke har været 

skadedyrssikret. Kasserne holdes normalt lukkede og fjernes fra lageret i hele kasser. Der blev ikke 

konstateret spor af skadedyr i kasserne, som i dette tilfælde var åbnet i forbindelse med 

inspektionen/tilsynet. Hvis der konstateres skadedyr vil alle kasser med poser blive kontrollereret, og der 

foretages den nødvendige rengøring/kassation. Butikken har anvendt varegården til opbevaring af denne 

type varer i mange år, og har ikke registreret problemer med dette. 

 

Ad 2: Der er ingen risiko forbundet med håndteringen af brødaffaldet, og der er ikke sløset med hygiejnen. 

Der er alene tale om færdigpakket brød, der er hentet direkte fra butikken og stillet midlertidigt i 

varegårdens gangareal til senere deponering. Butikken betragter ikke kundevognen som en 

affaldsbeholder, hvorfor vi heller ikke mener, at den skal overholde gældende krav til affaldsbeholder. Der 

var ingen tegn på lækage eller spild fra de indpakkende brød jf. fotodokumentation. Såfremt FVST mener, 

at denne rutine bør ændres, kunne de i dette tilfælde vejlede butikken herom. 



Ad 3: Det kan ikke helt undgås, at der ligger lidt plast og pap omkring en container, når der arbejdes. Dansk 

Supermarked Group finder ikke det dokumenterede niveau uacceptabelt (jf. fotodokumentation) og 

gældende procedurer for rengøring er overholdt. Der kan ikke konstateres spild af store mængder 

fødevarer jf. fotodokumentationen. 

Ad 4: Dansk Supermarked Group finder de nævnte lokaler tilstrækkeligt rengjorte. Alle rengøringskontroller 

er udført og dokumenteret i butikkens egenkontrol, og det kan ikke undgås, at vægge i kølerum bliver lidt 

slidte/ridsede eller yderemballage/labels falder på gulvet. Belægningerne i kølesektion, som nævnes i 

uddybning af indskærpelse af 09-11-2015, var alene slidmærker og ikke belægninger af snavs/skimmel. Der 

er alene tale om opbevaring af færdigpakkede fødevarer og der vurderes ingen risiko for kontaminering. 

Butikken har ikke tidligere konstateret problemer med kontaminering eller fået forbrugerklager på grund af 

dårlig hygiejne. Der findes i øvrigt ingen fotodokumentation af de hygiejniske forhold på lagrene. Butikken 

har fået malet området med de sorte striber på kølelageret og dermed hurtigt rettet op. Butikken har 

løbende overvågning på vedligehold af bygninger/lokaler og udstyr. 

Det er Dansk Supermarked Groups opfattelse, at der ikke er tale om lovovertrædelser fra butikkens side, og 

derfor klages over Fødevarestyrelsens afgørelser. Butikken ønsker fremadrettet en god konstruktiv dialog 

med Fødevarestyrelsen, og Dansk Supermarked Group håber fremadrettet, at kontrollen i højere grad kan 

baseres på vejledning og dialog, når det drejer sig om denne type forhold. 

 

Bemærk: De steder, hvor der henvises til fotodokumentation, er der tale om Fødevarestyrelsens egen 

fotodokumentation fra kontrolbesøget. 
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