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Kontrolresultatet er gennemgået med virksomhedens
kvalitetsansvarlige og fremsendes efterfølgende til
virksomhedens E-boks.

Orebygårdvej 9
7400 Herning

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:

32675972

Virksomhedens system til risikovurdering, indhentelse af
relevant dokumentation, samt udarbejdelse af
overensstemmelseserklæringer for konkrete importerede
fødevarekontaktmaterialer. (teaktræ, keramik, glas og lavasten)
Virksomheden har redegjort for opbygning af
1

kvalitetsstyringssystem, herunder samarbejde med rådgivende

1

konsulentvirksomhed. Ingen anmærkninger.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter

1

på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning med
glas/gaffel-symbol på fødevarekontaktmaterialer, samt
mærkning med begrænsninger i anvendelse. Set mærkning på

1

teak-produkter, herunder glas/gaffel-mærkning og
begrænsninger i anvendelse. Virksomheden har redegjort for
hvordan der fremadrettet mærkes på konkrete produkter.
Ingen anmærkninger.
Der er konkret vejledt om, at hvis genstande mærkes med, at
disse ikke er egnede til fødevarekontakt, skal mærkningen være
på dansk.
Kontrolleret sporbarhed på fødevarekontaktmaterialer.
Virksomheden har redegjort for tildeling af bachnummerering
og produktnummer, koblet med konkrete leverancer og
leverandører, samt vist system til varemodtagelse, opdeling og
styring på lager. Ingen anmærkninger.

X

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Registrering for importaktiviteter.
Kontrolleret virksomhedens importaktivitet. Det er konstateret,
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at virksomheden ikke importerer fødevarekontaktmaterialer under restriktion/intensiveret kontrol. Ingen
anmærkninger.

Emballage m.v.: Kontrolleret virksomhedens overensstemmelseserklæringer og bagvedliggende dokumentation
(relevante analyserapporter) for følgende emner: Vandglas, vinglas, træ-sidetallerken, samt overfladebehandling
af lavasten og træ. Set analyserapport for indhold af bly/cadmium i glas og keramik, dokumentation/datablade
for overfladebehandlingsmiddel, samt eksempler på virksomhedens overensstemmelseserklæringer for
konkrete importerede fødevarekontaktmaterialer. Ingen anmærkninger. Der er konkret vejledt om reglerne for
keramik, herunder den danske bekendtgørelses bestemmelser om navn og adresse på producent, (bilag 5.) samt
de generelle regler for videregivelse af overensstemmelseserklæringer til kunder. Der er ligeledes vejled om
reglerne for videregivelse af de krævede informationer via virksomhedens egen hjemmeside, samt
risikovurdering og tilrettelæggelse af relevante analyseparametre for trævarer der er angivet som
"recyclet-/genbrugstræ"
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