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Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt generelt om
reglerne vedr. visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Hejrevej 33

Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse fra forrige

2400 København NV

kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

36059567

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden er
registreret hos Fødevarestyrelsen.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
importaktiviteter.
Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har fået tildelt endelig branche: FKM: Engrosh.,
halvfab. og brugskl. prod., prod.- og transportudstyr, import,
sam- og indenrigsh., branchenummer 46.00.00.D. Antallet af
ordinære kontrolbesøg pr. år er på nuværende tidspunkt 0,5.
1

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

1

herom.
Emballage m.v.: Sporbarhed af fødevarekontaktmaterialer
kontrolleret. Kontrolleret sporbarhed et led tilbage og et led
frem på 3 varenr. Ingen anmærkninger
Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer kontrolleret.
Kontrolleret certifikat/ overensstemmelseserklæring fra
leverandør på krystal glas. Ingen anmærkninger
Virksomheden anpriser på sin hjemmeside med bly fri krustal
produkter. Konkret vejledt om dokumentation for dette, da det
ikke er fremgår i certifikatet.

X

X

Kontrolleret certifikat/overensstemmelseserklæring fra
leverandør på porcelæn tallerken og krus/ kop.
Konkret vejledt om henvisning til EC 1935/2004 og EC
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2023/2006 da dette ikke fremgår i certifikatet.
Generelt vejledt om den danske bekendtgørelse 822/2013 og konkret vejledt om overholdelse af
grænseværdien på mundranden for glas og kop/krus.
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
tilberedning , sporbarhed, og registrering fx ved import og samhandel, økologi samt væsentligt ændrede
aktiviteter. Vejledt om virksomhed under bagatel grænsen. Vejledt om registrering til forhandling af fødevare
hos Fødevarestyrelsen vis det blive relevant.
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