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Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
egenkontrolprocedurer for risikovurdering af produkter og
Lene Haus Vej 3-5

materialetyper, herunder system til styring af krav til

7430 Ikast

leverandører, indhentelse og krav til

27919081

overensstemmelseserkæringer samt krav til bagvedliggende
dokumentation og analyseresultater. OK Kontrolleret at
virksomheden har procedure for sporbarhed samt procedure
for tilbagetrækning. OK.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret:
Offentliggørelse af kontrolhistorik på virksomhedens
1

hjemmeside. Følgende er konstateret: Der har været oprettet

1

link til findsmiley.dk, men dette er nu forsvundet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.

1

Vejledt generelt om reglerne for offentliggørelse.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er
korrekt registreret til indførsel af fødevarekontaktmaterialer.

1

Kontrolleret at virksomheden importerer plastkøkkenartikler
fra Kina og Hong Kong. OK. Kontrolleret at virksomheden har
procedure for forhåndsanmeldelse. OK. Vejledt om ny
procedure for forhåndsanmeldelse til det DPE, hvor produktet
kommer ind i landet.
Emballage m.v.: Kontrolleret sporbarhed på vinglas.
Virksomheden har vist procedurer, der via ordrenummer sikrer
sporbarhed et led tilbage til leverandør og et led frem til
kunde. OK.
Kontrolleret mærkning af keramik kop, vinglas samt salatbestik
af træ, herunder begrænsninger i anvendelsen. OK. Mærkning
fremgår af etiket på produktet. OK.
Kontrolleret overensstemmelseserklæring på keramik kop og

X

vinglas. Vejledt om at at erklære, at produkterne efterlever
reglerne i den danske bekendtgørelse om
fødevarekontaktmaterialer, 822, herunder overholder
09-05-2018

2 timer

Kontrolrapport
BLOOMINGVILLE A/S

Lene Haus Vej 3-5
7430 Ikast
27919081

side 2 af 2

grænseværdierne for bly og cadmium. Kontrolleret analyseattest for keramik kop samt vinglas. Vejledt om at
teste efter worst case. Anmodet om analyseattest for bly og cadmium for keramik kop.
Kontrolleret overensstemmelseserklæring for salatbestik af træ. OK. Vejledt om at at erklære, at produktet
efterlever GMP reglerne.
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