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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
Tangmosevej 87D

blevet vejledt om skadelige stoffer, sporbarhed, reklame,

4600 Køge

registrering fx ved import og samhandel, økologi.

33506074

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Virksomheden har endnu
ikke link til findsmiley.dk. Ingen anmærkninger. Vejledt generelt
om regler for offentliggørelse af kontrolrapporter samt vejledt
konkret om løsningsmuligheder.
Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er
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kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden har modtaget
bekræftigelse på registrering fra fødevarestyrelsen.
Gennemgået virksomhedens vareudvalg og aktiviteter.
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Virksomheden importere færdigt brugsklart køkkenudstyr
direkte fra producent udenfor EU. Virksomheden importerer
ikke materialer underlagt særlige restriktioner. Virksomheden
har fået tildelt endelig branche: FKM: Engrosh., halvfab. og
brugskl. prod., prod.- og transportudstyr, import, sam- og
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indenrigsh., branchenummer 46.00.00.D. Antallet af ordinære
kontrolbesøg pr. år er på nuværende tidspunkt 0,5.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
havde ingen bemærkninger. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for
fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den
nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret
herom.
Vejledt generelt om regler for registrering af aktiviteter hos
fødevarestyrelsen.
Særlige mærkningsordninger: Vejledt generelt om at
økologireglerne ikke omfatter fødevarekontaktmaterialer.
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Emballage m.v.: Kontrolleret system til sporbarhed og
procedure for tilbagekaldelse: Kontrolleret dokumentation for
hvorfra og hvortil færdige brugsklare
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fødevarekontaktmaterialer er leveret. Det gælder stikprøvevis udvalgte knive med skær af stål, skærebræt af
bambus og skål af Poly Lactid Acid (PLA), mærket Endeavour. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens dokumentation for køkkenudstyr af bambus, PLA og stål i form af testrapporter på
færdig brugsklart materiale. Ingen anmærkninger. Vejledt generelt om at testrapporter anses som
baggrundsdokumentation, der skal foreligges for myndigheden på anmodning.
Kontrolleret virksomhedens erklæring til kunder for overensstemmelses med gældede nationale regler og
EU-regler: Kontrolleret erklæring på knive af stål til én enkelt kunde udstedt i 2015. Ingen anmærkninger. Vejledt
generelt om regler for at overensstemmelseserklæringe skal ledsage materialet i engrosleddet. Vejledt konkret
om krav til indhold i erklæringer og løsningsmuligheder for visning på virksomhedens hjemmeside. Vejledt om
regler i bekendtgørelse nr. 822/2013.
Vejledt generelt om regler for mærkning af fødevarekontaktmaterialer med henvisning til EU-forordning nr.
1935/2004, artikel 15.
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