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Registrering 

 

Virksomheder der indfører eller fremstiller fødevarekon-

taktmaterialer skal være registreret hos Fødevarestyrel-

sen medmindre aktiviteten udgør færre end 1000 gen-

stande per år og til en værdi under 50 000 kr. Registre-

ringen koster ikke noget. 

 

På hjemmesiden www.findsmiley.dk er de registrerede 

virksomheder listet. 

 

 

Kontrol af værksteder og importører 

 

Fødevarestyrelsens kontrol tager udgangspunkt i doku-

mentationen for materialerne, dvs. overensstemmelses-

erklæringer og den bagvedliggende information, f.eks. i 

form af analyseattester. Derudover kan Fødevarestyrel-

sen udtage stikprøver til analyse for afsmitning af f.eks. 

bly og cadmium. 

 

Virksomheder skal have en egenkontrol der sikrer, at 

produkterne overholder reglerne. 

 

 

 

 

Egenkontrol 

 

Virksomhederne har ansvar for, at produkterne ikke af-

giver stoffer til fødevarer i mængder der kan være til 

fare for menneskers sundhed eller kan forringe fødeva-

rernes kvalitet, smag og lugt. De systematiske rutiner, 

virksomheden udfører for at sikre, at dette krav i lovgiv-

ningen overholdes, kaldes egenkontrol.  

 

Egenkontrol betyder, at virksomheden skal gøre sig 

klart, hvor i produktionen der kan forekomme 

sundhedsmæssige risici. Disse kritiske kontrolpunkter 

skal holdes under kontrol, overvåges og fejl skal hånd-

teres. 

 

Med keramiske genstande menes der brændte gen-

stande som lertøj, stentøj, porcelæn og fajance. Gen-

standene kan være glaserede eller emaljerede.  

 

Keramikere, glaspustere og importører mv skal også 

have egenkontrol. F.eks. er det en sundhedsrisiko, hvis 

en keramiker benytter materialer, f.eks. glasurer, med 

bly eller cadmium. Derfor kan et overvågningspunkt 

være, at keramikeren vælger materialer uden bly og 

cadmium. 

 

Importører af glas, keramik, porcelæn og fajance kan 

imødekomme sundhedsrisici ved at vurdere overens-

stemmelseserklæringen fra producenten af varerne. Er-

klæringen skal dokumentere, at produkterne opfylder 

lovgivningen.  

 

Producenter af færdige eller halvfærdige genstande bør 

sikre sig, at deres leverandører af råvarer, f.eks. glasur, 

er registreret hos Fødevarestyrelsen og dermed bliver 

kontrolleret. Derved kontrolleres og sikres hele kæden 

fra råvare til færdig genstand. 

 

 

Bly og cadmium 

 

De gældende grænseværdier for afgivelse af bly og 

cadmium er for høje og dermed ikke tilstrækkelige til at 

sikre, at der ikke er en risiko for menneskers sundhed. 

Grænseværdierne er derfor ved at blive sat ned. I mel-

lemtiden anbefaler Fødevarestyrelsen producenter og 

importører at efterspørge produkter, som er fremstillet 

uden bly og cadmium. 
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Drikkeglas med dekoration 

 

Reglerne for glas og keramiske genstande gælder også 

for afgivelse af stoffer fra mundranden. Det er en dansk 

bestemmelse. 

 

 

Overensstemmelseserklæring 

 

Ved engrosforhandling skal alle fødevarekontaktmateri-

aler være ledsaget af en skriftlig erklæring om, at de le-

ver op til reglerne. Overensstemmelseserklæringen for 

keramiske genstande, skal indeholde de oplysninger, 

der er i bekendtgørelsens bilag 5 punkt 4 og skal følge 

produktet til og med detailledet. 

 

 

Mærkning 

 

 Genstande, der er beregnet til at komme i kontakt med 

fødevarer skal være mærket med 

 

• ordene ’Til kontakt med fødevarer’, ’glas- og gaffel-

symbol’ eller en særlig angivelse af anvendelses-

formålet, f.eks. ’vinkande’ eller ’ymerskål’ 

• særlige anvisninger, hvis nogen, som skal overhol-

des for at sikre korrekt brug af genstanden, 

• oplysninger om producent eller importør med angi-

velse af navn og adresse 

• passende mærkning eller identifikation, så fødeva-

rekontaktmaterialet kan spores 

 

Hvis det er entydigt, at produkterne er beregnet til føde-

varer (f.eks. kopper og krus) behøver de ikke være 

mærket med ’glas og gaffelsymbol’ eller anvendelses-

formål. 

 

Mærkningen skal enten være direkte på genstanden el-

ler på et skilt ved produktet ved salg i detailvirksomhe-

der. Mærkningen skal være klart synlig, let læselig, på 

dansk eller et sprog der kun adskiller sig meget lidt fra 

dansk. 

 

Når varerne sælges en gros, er det tilstrækkeligt at an-

føre oplysningerne på de medfølgende dokumenter. 

 

 

Prydgenstande 

 

Nogle prydgenstande er udformet sådan, at de formo-

des at kunne bruges til fødevarer, f.eks. en vase formet 

som en kande. Hvis prydgenstande kan forveksles med 

brugsgenstande og f.eks. har en glasur, der kan afgive 

mere bly eller cadmium, skal det tydeligt mærkes eller 

på anden måde informeres til forbrugeren, f.eks. 

 

’Bør ikke bruges til mad eller drikkevarer’ 

 

 

 

Reglerne 

 

Bekendtgørelse 681/2020 om fødevarekontaktmateria-

ler 

 

Forordning 1935/2004 om materialer og genstande be-

stemt til kontakt med fødevarer 

 

Forordning 2023/2006 om god fremstillingsmæssig 

praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt 

med fødevarer 

 

 

http://www.fvst.dk/kontakt
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R1935-20090807&qid=1471874451238&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R1935-20090807&qid=1471874451238&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R2023-20080417&qid=1471874788259&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R2023-20080417&qid=1471874788259&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R2023-20080417&qid=1471874788259&from=EN
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Tjekliste 

 

 

Egenkontrol af keramik og glas 

 

 

Virksomhedens navn: 

 

Ansvarlig: 

 

Adresse: 

 

CVR-nr.: 

 

 

 

PRODUKT OPLYSNING OM FREMSTILLING 

Anvendte råvarer i produktet 

 

 

Dokumentation for råvarer 

 

 

Oplysning om råvareleverandøren er registreret hos 

Fødevarestyrelsen 

 

 

Indeholder glasur eller farver 

• Bly? 

• Cadmium? 

• Andre metaller? 

Hvis ja angives mængden i glasuren eller farven 

 

 

Brændingstemperatur 

 

 

Er der flere lag af forskellige materialer? 

 

 

Hvordan overvåges, at brændingstemperaturen opnås 

og holdes? 

 

 

Hvad gøres der, hvis det går galt? 

 

Analyseresultater for færdigvarer 

(hvis råvarerne indeholder bly, cadmium eller andre sundhedsmæssigt betænkelige stoffer) 

 

 

 

Egenkontrolprogram Revideres senest Dato og underskrift 

Dato: Dato:  

 

http://www.fvst.dk/kontakt

