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   Färgfabriken Evenemang AB 
   Lövholmsbrinken  

  117 43 Stockholm 

  Kundnummer: H1574 

   
Rapport från kontrollbesöket avseende KRAV produktion 

 
Kontroll med stöd av Regler för KRAV-certifierad produktion utgåva 2019   
 
Kontrollområden 
Kontrollområden enligt nedan kontrollerades. Stickprovskontroll gjordes inom varje kontrollområde med 
hjälp av dokumentation, muntlig uppgift och/eller fysiskt.  
 
 
Restaurang 
Allmänt om restaurangen 
Märkning och marknadsföring 
Särhantering, rengöring, bekämpning 
Miljöskydd och Energianvändning 
Rödlistade fiskarter och GMO 
Avstämning nivå 
Miljöpolicy 
Personalens kunskaper 
 
Resultat från kontrollen 
Följande avvikelse/avvikelser konstaterades: 
 
Kontrollområde   

1. Regel KRAV 2.3.4; Liten avvikelse:  Beskrivning av avvikelse: Certifikat Bergfalk saknas 
2. Regel KRAV 3.3.6,  Hela 3.5: Liten avvikelse:  Beskrivning av avvikelse: Plastfilm innehåller PVC

  
 
En skriftlig åtgärdsplan som beskriver hur avvikelsen har åtgärdats eller hur och när den kommer att åtgärdas 
ska skickas in till revisorn. 
Åtgärdsplanen skall skickas in senast den: 2019-04-15 
 
När åtgärdsplanen godkänts, rekommenderar revisor verksamheten nytt godkännande.  
 
Uppföljning av avvikelse 
Uppföljning av avvikelsen/avvikelserna kommer att ske i samband med nästa ordinarie kontroll av 
verksamheten. Om avvikelsen/avvikelserna inte har åtgärdats, kan HS Certifiering AB besluta att helt eller 
delvis underkänna din produktion. Se KRAVs regler kapitel 2.5 för mer information om avvikelsehanteringen.  
 

Produktionsplats(er)/Verksamhet: 
Färgfabriken Evenemang AB 

Organisationsnummer: 
556769-8732 

Kontrolldatum: 
2019-01-15 

 

Typ av kontroll: 
Anmäld/Inbesiktning 

Kontrollmetod: 
Revision 

Närvarande vid kontrollbesöket: 
Kristofer Lund, Karin Bergkvist, Miljörevisor HS Certifiering AB 

Rapport KRAV 
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Uppföljning vid kommande kontroll   

• Avvikelser enligt ovan. 
 
Kompletteringar 
Revisor begär in nedanstående kompletteringar.  
Kompletteringarna ska inkommit senast den 2019-04-15.  
 

• Ritning 
• Registreringsbeslut Miljö/hälsa 

 
 
Revisorn kan göra en ny bedömning och rekommendation när de begärda kompletteringarna inkommit och 
granskats.  
 
 

Information om beslut och certifikat 
Denna kontrollrapport ska ses som en sammanfattning/kommunicering av det som framkom vid 
kontrollbesöket. Rapporten kommer att granskas av en certifierare som fattar beslut om certifieringen.  
Certifieringsbeslut och certifikat kommer att läggas in på ”Mina sidor” på vår hemsida 
www.hscertifiering.se/kundinloggning. 
 
Rapporten har gåtts igenom och nedanstående parter är överens om innehållet. 

 
Stockhokm_2019-01-15   Stockhokm_2019-01-15  
Ort och datum                               Ort och datum 
 

_____________________   _            
Namnteckning kund/aktör                         Namnteckning miljörevisor  
 
_Kristofer Lund________________        __Karin Bergkvist_______  
Namnförtydligande              Namnförtydligande   
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