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Ved kontrolbesøget har virksomheden fået
starthjælpsvejledning om reglerne for
Hammershusvej 16A

fødevarekontaktmaterialer, herunder opbygning af

7400 Herning

lovgivningen, krav til dokumentation,

33777256

overensstemmelseserklæringer, baggrundsdokumentation,
mærkning, sporbarhed, registrering f.eks. ved import og
samhandel, væsentligt ændrende aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Vejledt generelt om
salgsstop, tilbagetrækning samt tilbagekald, herunder henvist
til vejledning på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Vejledt
generelt om løsningsmuligheder for udarbejdelse af
procedurer samt templates.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt generelt om
1

reglerne for offentliggørelse af kontrolhistorik på

1

virksomhedens egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed et led
tilbage til leverandør og et led frem til kunde på konkret ordre.
OK. Vejledt generelt om afgrænsning af partier /
risikovurdering.

1

Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse om manglende
registering fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden er
nu registeret ved Fødevarestyrelsen under branchen
markedsføring af fødevarekontaktmaterialer, engros.
Fulgt op på indskærpelse om manglende import-registrering fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden er
nu registeret som importør af fødevarekontaktmaterialer.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
CVR-nr. og aktiviteter samt registrering af følgende særlige
aktiviteter: Import.
Emballage m.v.: Kontrolleret overensstemmelseserklæring for
keramik samt siliconekopper. OK. Vejledt konkret om krav til

X

overensstemmelseserklæringer for keramiske genstande,
herunder den danske bekendtgørelse for
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fødevarekontaktmaterialer, de danske grænseværdier for bly og cadmium, herunder mundrandstest, samt
opgivelse af fremstiller af den færdige keramiske genstand.
Vejledt konkret om at overensstemmelseserklæringer skal følge produktet. Virksomheden har fremlagt planer
for fremtidig videregivelse af overensstemmelseserklæringer til aftagere.
Virksomheden er den 14.04.2021 orienteret om, at anmærkninger til virksomheder medfører to gebyrbelagte
opfølgende kontrolbesøg.
Fødevarestyrelsen vil derfor gennemføre et ekstra kontrolbesøg i virksomheden, selvom der på dette
kontrolbesøg ikke er meddelt anmærkninger.
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