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Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
Lene Haus Vej 3-5

egen hjemmeside.

7430 Ikast

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden

27919081

anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er
korrekt registreret til indførsel af fødevarekontaktmaterialer.
Vejledt generelt om løsningsmuligheder for udarbejdelse af
procedure for forhåndsanmeldelse af polyamid og / eller
melamin, herunder blandingsprodukter, med oprindelse i /
afsendt fra Kina eller Hong Kong.
1

Emballage m.v.: Kontrolleret: Markedsføring af ´Henry´
servicesæt til børn med 5 dele.
Det indskærpes at mærkning og præsentation af materialer og

1

genstande må ikke vildlede forbrugeren.
Følgende er konstateret:´Henry´ servicesæt til børn med 5 dele
er på ydermærkning mærket som ´Bamboo fiber tableware
set´, men produktet er et blandingsprodukt mellem bambus og
melamin.

2

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Da vi bragte
produktet på marked var det et nyt produkt. Vi markedsfører
nu og fremadrettet produktet som et blandingsprodukt.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret overensstemmelseserklæring på ´Henry´
servicesæt til børn med 5 dele, blandingsprodukt mellem
bambus og melamin.
Følgende er konstateret: Overensstemmelseserklæringen er
ikke fyldelstgørende for et plast/melaminprodukt, herunder
mangler der henvisning til, at produktet er i overensstemmelse
med plastforordningen, og der mangler specifikationer for
anvendelse af gestanden, fx tid/temperatur og fødevarer.

X

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om indholdsmæssige krav for en
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overensstemmelseserklæring.
Kontrolleret baggrundsdokumentation for ´Henry´ servicesæt til børn med 5 dele, herunder total migration samt
migration af melamin og formaldehyd. OK.
Med udgangspunkt i specifikt batchnummer af ´Henry´ servicesæt til børn med 5 dele kontrolleret sporbarhed
et led tilbage til leverandør og et led frem til aftagere. OK.
Kontrolleret: Overensstemmelseserklæring på keramik kop ´Kendra mug` med oprindelse i Kina.
Følgende er konstateret: Overensstemmelseserklæringen er mangelfund, idet der ikke henvises til den danske
bekendtgørelse for fødevarekontaktmaterialer, herunder overholdelse af grænseværdierne for bly og kadmium.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om indholdsmæssige krav for overensstemmelseserklæring for keramik.
Kontrolleret baggrundsdokumentation, analyseattest, for ´Kendra mug`. Anmodet om analyseattest for bly og
kadmium i henhold til den danske bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer, herunder kat 2 samt 1.3.
Virksomheden eftersender dokumention inden for 2 uger.
Kontrolleret sporbarhed med udgangspunkt i konkret batch af ´Kendra mug´ et led tilbage til leverandør og et
led frem til aftagere. OK.
Kontrolleret virksomhedens procedure for at gøre overensstemmelseserklæringer tilgængelige for deres
aftagere. OK. Vejledt generelt om løsningsmuligheder for, at overensstemmelseserklæringer altid er tilgængelige
for aftagere.
Kontrolleret mærkning af ´Kendra mug, herunder anvendelse i ovn, mikrobølgeovn og opvaskemaskine. OK.
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