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Fødevarer – klage over indskærpelse om at sikre fødevarer mod kontaminering – Carl's jr. 
Bilka Næstved, Næstved Storcenter 1, 4700 Næstved

Vedlagt sendes klage fra Dansk Supermarked Group på vegne af Carl's jr. Bilka Næstved, Næstved 
Storcenter 1, 4700 Næstved (herefter benævnt virksomheden) over Fødevarestyrelsens afgørelse af 
7. oktober 2015. 

Klagen er rettidigt modtaget den 4. november 2015. 

Afgørelsen, der er klaget over, er en indskærpelse om at sikre fødevarer mod kontaminering. 

Klager har ikke indsendt nye oplysninger i sagen, der medfører, at vi genoptager sagen. Vi 
oversender derfor sagen til Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri som en klagesag.

Sagsfremstilling
På kontrolbesøget hos virksomheden den 7. oktober 2015 konstaterede Fødevarestyrelsen, at en 
ansat, der arbejdede med at samle spiseklare burgere, håndterede frosne rå brugere med en tang og i 
denne forbindelse berørte den ansattes hænder emballagen. Herefter gik den ansatte hen og fortsatte 
sit arbejde med at samle spiseklare brugere uden at foretage vask af hænder. 

Fødevarestyrelsen indskærpede derfor, at der skal vaskes hænder efter berøring af råt kød eller 
emballage, hvori der har været råt kød, inden der berøres spiseklare fødevarer, samt at brugen af 
håndsker ikke kan erstatte håndvask. 

Afgørelsen blev givet under kontrolbesøget.  

Afgørelsen er begrundet med artikel 4, stk. 2, jf. bilag II, kapitel IX, punkt 3 i 
hygiejneforordningen1, hvoraf det fremgår, at fødevarer i alle produktions-, tilvirknings- og 
distributionsled skal beskyttes mod kontaminering, som kan gøre dem uegnede til konsum, 
sundhedsfarlige eller kontaminerede på en sådan måde, at de ikke med rimelighed kan betragtes 
som egnede til at blive konsumeret i den tilstand.  

Forinden Fødevarestyrelsen traf afgørelsen, blev virksomheden givet lejlighed til at kommentere de 
oplysninger, som lå til grund for indskærpelsen. Virksomhedens daglige leder oplyste, at der skulle 
vaskes hænder ved skift mellem forskellige arbejdsstationer og fremviste en planche ophængt ved 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne med senere ændringer
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håndvaskene. Her var reglen både beskrevet med billeder og tekst. Foto af planchen blev foretaget 
som dokumentation.

I brev af 4. november 2015 klager Dansk Supermarked Group på vegne af Carl's jr. Bilka Næstved 
over afgørelsen. Af klagen fremgår følgende: 

- At der ikke er rå kødsaft på posens inderside. Burgerbøfferne bliver frosset enkeltvis inden 
de pakkes i posen og kødet er fortsat frossent på det tidspunkt, den ansatte berører posen. 
Der har på intet tidspunkt været en optøning af kødet. 

- Dansk Supermarked har fra leverandøren af kødet fået tilsagn om, at såvel kødet som 
plastemballagen er af meget høj og kontrollleret kvalitet. 

- Sandsynligheden for at der kan være sundshedsskadelig mikroorganismer på 
plastemballagen er meget lav og at der kan ske en overførsel fra plastemballage til en 
plasthandske er meget lidt sandsynligt. 

- Da bruger spises umiddelbart efter tilberedningen, anses der for usandsynligt, at 
håndteringen på nogen måde kan forårsage en risiko for forbrugeren. Produkterne skal ikke 
henstå, hvor der eventuelt kan udvikles en uhensigtsmæssig bakterieflora. 

- Virksomheden mener, at den ansatte har handlet fornuftigt og hygiejnisk forsvarligt. 

Fødevarestyrelsens bemærkninger
Fødevarestyrelsen skal til klagen bemærke, at den ansatte gik fra arbejdsstationen med berøring af 
spiseklare fødevarer til arbejdsstationen, hvor der blev håndteret rå frosne burgerbøffer. Ved denne 
arbejdsstation anvendte den ansatte den ene hånd til først at åbne og skille plastposen ad for herefter 
at berøre posen indvendigt, hvor de rå burgerbøffer lå. Med den anden hånd tog den ansatte en tang 
og løftede de rå burgerbøffer fra posen op til stegebåndet. Den ansatte tømte herefter posen for 
indhold, lagde tangen fra sig og foldede, med hænderne posen sammen og lagde den i en 
affaldsbeholder. Herefter gik den ansatte tilbage til den første arbejdsstation, hvor vedkommende 
med hænderne tog en spiseklar burgerbolle og berørte grøntsager, inden vedkommenden med en 
tang lagde den færdigstegte burgerbøf på burgerbollen.  Fødevarestyrelsen konstaterede på intet 
tidspunkt, at den ansatte vaskede hænder, skiftede plastikhandsker eller på anden måde sikrede 
spiseklare fødevarer mod krydskontaminering. 

Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at der har været risiko for krydskontaminering, idet den 
ansatte ikke har iagttaget en forsvalig hygiejnisk håndvask, som kunne forhindre 
krydskontamineringen fra de frosne rå burgerbøffer til burgerbollen, eller det øvrige indhold i 
burgeren. Fødevarestyrelsen skal endvidere bemærke, at det forhold, at der var tale om frosne rå 
burgerbøffer fremfor optøet eller ferske rå burgerbøffer ikke ændrer på, at fødevarer skal beskyttes 
mod kontaminering, herunder krydskontaminering. 

Af klagen fremgår det, at såvel kødet som plastemballagen er af meget høj og kontrolleret kvalitet. 
Fødevarestyrelsen skal bemærke, at disse forhold ikke ændrer på, at fødevarer skal beskyttes mod 
kontaminering.  
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Virksomheden har i klagen påpeget, at sandsynligheden for at der kan være sundshedsskadelig 
mikroorganismer på plastemballagen er meget lav, samt at sandsynligheden for en overførelse 
mellem plastemballagene om plasthandskerne er meget lav. Fødevarestyrelsen skal i denne 
forbindelse bemærke, at det er Fødevarestyrelsens praksis2, at brug af handsker ikke kan erstatte 
vask af hænder. Det betyder, at hænder med handsker på skal vaskes omhyggeligt med sæbe, og det 
bør som minimum ske umiddelbart før en arbejdsproces. Det fremgår endvidere  af en afgørelse fra 
Fødevareministeriets Klagecenter, at ærinder uden for lokalet eller at arbejdsprocessen er blevet 
forladt medfører, at fødevarer skal beskyttes mod kontaminering. Der stilles derfor krav om at 
personalet skulle have skiftet handsker eller have vasket hænderne med handskerne på, inden 
produktionen af fødevarer startede igen3.  

Fødevarestyrelsen skal bemærke, at det forhold, at produkterne er ment til at skulle spises kort efter 
at de er blevet fremstillet ikke ændrer på, at fødevarerne skal beskyttes mod kontaminering. 

Af klagen fremgår det, at virksomheden mener, at den ansatte har handlet fornuftigt og hygiejnisk 
forsvarligt. Fødevarestyrelsen skal bemærke, at Fødevarestyrelsen ikke kan tilslutte sig dette, idet 
den ansattes adfærd har medført et risiko for kontaminering. Fødevarestyrelsen skal endvidere 
påpege, at den ansatte ikke har fulgt virksomhedens egne procedurer for håndvask. Af 
procedurerne, som Fødevarestyrelsen har taget fotodokumentation af, fremgår det, at hænder bl.a. 
skal vaskes og desinficeres før den ansatte vender tilbage til sin arbejdsstation eller klargøre 
ingredienser/fødevarer samt jævntlig gennem hele vagten. Den tilsynsførende har endvidere oplyst, 
at virksomhedens daglige leder på tilsynet overfor den tilsynsførende erkendte, at virksomhedens 
hygiejneregler for vask og desinfektion af hænder ikke var blevet fulgt, idet den ansatte havde 
betjent 2 arbejdsstationer uden at vaske hænder i mellem skiftene fra arbejdsstationerne.   

Den tilsynsførende under kontrolbesøget var Else Aagaard.

Indstilling
Fødevarestyrelsen vurderer, at afgørelsen har været korrekt og i overensstemmelse med gældende 
regler. Fødevarestyrelsen mener derfor, at afgørelsen bør fastholdes.

Kopi af sagens akter fremsendes elektronisk.

Med venlig hilsen

Cecilie Juhl Nielsen
Fuldmægtig, Cand.merc.jur

Bilagsoversigt
Kontrolrapport af 7. oktober 2015
Klage af 4. november inklusiv bilag 
Billede af virksomhedens planche med håndvaske anvisning

2 Hygiejnevejledningen nr. 9025 af 17. januar 2013, kapitel 21, afsnit 1-3
3 Afgørelse fra Fødevareministeriets Klagecenter, nu Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, nr. 22847 af 12. februar 2014
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