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Detailhandel med fødevarekontaktmaterialer (FKM) 
 

Køkkengrej og andre fødevarekontaktmaterialer, der sælges til den endelige for-

bruger skal bl.a. opfylde kravene til mærkning. Formålet med dette er, at forbru-

gerne får de nødvendige informationer om produkterne – nemlig hvad de kan an-

vendes til og hvordan. 

 

Fødevarekontaktmaterialer er defineret som produkter der 
 

 allerede i kontakt med fødevarer 

 er bestemt til kontakt med fødevarer 

 antages at komme i kontakt med fødevarer eller at kunne afgive deres bestanddele 

til fødevarer ved normalt eller forudsigeligt brug 

 

Mærkning 
 

Produkter til den endelige forbruger skal 

være mærket med oplysning om, at pro-

duktet er egnet til kontakt med fødeva-

rer. Det kan ske ved en varebetegnelse 

såsom ’kaffemaskine’, ved anvendelse af 

glas- og gaffelsymbol eller ved angivelsen 

’til kontakt med fødevarer’. Hvis det er 

entydigt, at produkterne er beregnet til 

fødevarer, fx kopper eller bestik, behøver 

de ingen mærkning. 

  
 

Begrænsninger i anvendelsen af produktet skal fremgå. Dette kan fx være særlige anvis-

ninger af, hvilke temperaturer eller typer af fødevarer, produktet kan anvendes til. 

 

Produktet skal yderligere være mærket med oplysning om, hvem producenten er, eller 

med oplysning om registreret varemærke. 

 

Disse oplysninger kan fremgå af 

 

 produkterne eller deres emballage 

 etiketter anbragt på produkterne eller deres emballage 

 et skilt i umiddelbar nærhed af produkterne, som er klart synligt for køberen (for 

navn og adresse dog kun, hvis det ikke er muligt at anbringe dette på selve pro-

duktet) 

 

Sporbarhed 
 

Produktet skal kunne identificeres, så sporbarheden af produktet sikres. Sporbarheden kan 

fx fremgå af fakturaoplysninger for produkterne. 
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Keramik 
 

Overensstemmelseserklæringen for keramik skal følge produktet til og med detailledet. 

Det skal den ikke for andre typer af fødevarekontaktmaterialer. (Se nærmere om overens-

stemmelseserklæringer her) 

 

Registrering 
 

Detailvirksomheder, der indfører eller fremstiller fødevarekontaktmaterialer i mængder 

over bagatelgrænsen på 1000 stk. eller 50 000 kr., skal registreres hos Fødevarestyrelsen. 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Emballage-og-f%C3%B8devarekontaktmaterialer.aspx

