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Fødevarestyrelsen har d.d. udført ordinær kontrol og
importkontrol i virksomheden. Kontrolresultatet er
Orebygårdvej 9

gennemgået med virksomhedens ansvarlige og fremsendes

7400 Herning

efterfølgende til virksomhedens E-boks.

32675972

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
egenkontrol for styring af leverandør- og materialekontrol,
system til styring af analyser, samt system til sikring af
sporbarhed. Ingen anmærkninger. Virksomheden har vist
sammenhæng mellem artikkelnummer på lagervarer, fakturaer
1

og overensstemmelseserklæringer.

1
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

1

egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning og
brugsvejledning på konkrete teaktræs-produkter

1

(skærebrædder og tallerkner) ingen anmærkninger.

1

Kontrolleret sporbarhedsmærkning med udgangspunkt i
konkrete matrikelnumre og containernumre. Ingen
anmærkninger. Virksomheden har fremlagt deres
"labeling-guidline" hvor mærkning af konkrete produkttyper er
beskrevet, herunder procedurer for mærkning af emner der
ikke er egnet til fødevarekontakt. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Registrering for importaktiviteter. Kontrolleret
virksomhedens egenkontrolprocedurer for kontrol med
producenter i 3-lande. Virksomheden har redegjort for
udførelse af audit hos leverandører, specifikt samarbejde med
eksternt QC-virksomhed i Indonesien, som udfører kontrol med

X

hver enkelt leverance/container.
Der er konkret vejledt om regler for eksport, jf.
eksportbekendtgørelsen, herunder muligheden for kontakt til
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specifikke 3-landes ambassader/handelsattaché.
Kemiske forureninger: Med udgangspunkt i virksomhedens markedsføring af fødevarekontaktmaterialer,
fremstillet af "recyclet" træ, er kontrol med potentielle kemiske stoffer kontrolleret. Virksomheden har fremlagt
analyseresultater for kontrol med indhold af specifikke fungicider og træbeskyttelsesstoffer. Ingen
anmærkninger.
Emballage m.v.: Følgende er konstateret: Overensstemmelseserklæringer for keramik overholder ikke fuldt ud
bestemmelserne i bilag 5, i den danske bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer. Der er således ikke
udarbejdet specifikke overensstemmelseserklæringer med referencer til producenten.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne i bilag 5, - og herunder anvendelse af sammen overensstemmelseserklæring med
referencer til flere artikkelmunre med sammen glasur og egenskaber.
Virksomheden oplyser, at der straks udarbejdes nye overensstemmelseserklæringer for de konkrete
artikler/produktserier.
Kontrolleret analyseresultater for teaktræsprodukter, keramik fra Indonesien, samt
overensstemmelseserklæringer fra leverandørerne og virksomhedens egen overensstemmelseserklæring.
Virksomheden oplyser, at deres egen overensstemmelseserklæringer rettes til jf. bemærkningerne ovenfor.
Ingen anmærkninger.
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