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På baggrund af telefonisk henvendelse fra Toldstyrelsen til
Fødevarerejseholde,t har Fødevarerejseholdet foretaget
Mørupvej 30

kontrol via Toldsstyrelsens oplysninger og dokumentation. Der

7400 Herning

er kl. 10.00 foretaget kontrol ved 2 biler, CH39286/BN23186 -

25449789

MercedesSprinter/RenaultMaster, begge hvide, ved den
dansk-tyske grænse v. Frøslev.
Virksomheden repræsenteret ved navngiven chauffør, som er
1

vejledt om retssikkerhed og betaling for kontrol.
I de to biler er der i alt 7 paller med flamingokasser (wrappet),
som oplyses at indeholde færdigretter/måltider, som
transporteres for navngiven måltidskasse-virksomhed.
Kasserne/pallerne skulle bringes til Xpressen Aps i Herning,
hvor de skulle ompakkes og distribueres ud til hele landet.

2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret

1

opbevaringstemperaturer i forbindelse med transport.
Konstateret, at der ikke er tale om kølebiler. Henset til
omgivelsestemperaturer på kontroltidspunktet på 3-4 grader C,
accepterer Fødevarerejseholdet, at der køres uden aktiv køl.
Virksomhedens repræsentant oplyser, at der er tøris i
flamingokasserne med fødevarer.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på
fødevarer.
Det indskærpes, at sporbarheden skal sikres i alle led.
Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise
sporbarhedsdokumentation for de fødevarer, som
transporteres i de 2 biler. Virksomheden kan ikke fremvise
f.eks. fragtbreve, følgersedler eller lignende relateret til
fødevarerne.
Ved stikprøvevis kontrol på kasserne, kan det konstateres, at
der fremgår pakkelabel med en navngiven
måltidskasse-virksomhed og dennes adresse i Danmark som
afsender. Som modtagere er anført personnavn og adresse, +
dennes telefonnummer. Der vurderes at være tale om endelige
forbrugere/modtagere af måltidskasserne.

X

Datering på pakkelabel er eksempelvis "07-03-2019". Ud over
10-03-2019

30 min.
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divserse stregkoder fremgår mail-adresse til måltidskasse-virksomheden, og teksten "Xpressen Fødevarer".
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg var ikke klar over, at det skulle med. Jeg har aldrig prøvet at
blive stoppet før.
Jeg har en sms, som jeg har modtaget. Det får vi om fredagen. Det er sådan vi får besked om, hvad vi skal hente
(i Tyskland). Jeg kan videresende billede af SMS'en (til Fødevarerejseholdet).
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomheden er vejledt om, at sporbarhedsdokumentation som minimum skal indeholde oplysninger om
afsenders navn og adresse, modtagers navn og adresse, identifikation af de leverede varer, herunder
mængde/antal, samt leveringstidspunkt. Desuden vejledt om, at dokumentationen skal være designet til at følge
den fysiske strøm af varer.
Chaufføren har efterfølgende fremsendt screendump fra sin telefon, som viser en SMS modtaget 1. marts
(2019).
Fødevarerejseholdet har vurderet oplysningerne. Det er uklart, hvorfra chaufføren har modtaget SMS'en, idet
der kun kan ses et telefonnummer, som ikke umiddelbart kan henføres til en virksomhed. I SMS'ens tekst
fremgår måltidskasse-virksomhedens navn med en adresse i Tyskland. Modtager er anført som Xpressen i
Herning. Der er ikke identificeret, hvilke varer, der er tale om, udover teksten "980,00 kg". Der er desuden anført
teksten "AFH fra 18:30 til 18:30 / LEV fra 17:00 til 00:00".
Fødevarerejseholdet vurderer, at oplysningerne ikke kan relateres til den konkrete transport 10. marts, idet de
er dateret 1. marts (2019). Det er uklart, hvorfra oplysningerne stammer. Varerne er ikke identificerede.
Oplysningerne giver ikke anledning til en ændret vurdering i forhold til den indskærpelse, som virksomheden fik
meddelt under telefonsamtalen.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret, at virksomheden er registeret hos Fødevarestyrelsen som transportør af
fødevarer, OK.
Toldstyrelsen har taget fotos til dokumentation.
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Retsikkerhedsblanket, herunder også klagevejledning, er fremsendt til virksomheden.
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