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Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
Erik Stoks Allé 4

egenkontrolpgrogram, herunder procedurer for sporbarhed,

5550 Langeskov

indhentning af dokumentation og beskrivelse af tilstrækkelig

16427284

dokumentation. Ingen anmærkninger. Vejledt om revision med
beskrivelse af information til kunder samt sikring af forhold
udenfor overensstemmelses-erklæring (eks. farvestoffer og
trykfarver i plast).
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
1

Emballage m.v.: Kontrolleret sporbarhed stikprøvevis, herunder

1

registrering af modtaget vare, tildeling af batch-nr. til sporing af
varen, tilbagesporing af varer under reklamation med nyt
palle-id samt dokumentation for salg til kunder. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret overensstemmelses-erklæringer for 3 stikprøvevis
udvalgte produkter (blå HDPE poser, blå pallehætter og klare
plastposer) med angivelse af udsteder, dato,
overensstemmelse med relevant lovgivning forordning om

1

fødevarekontaktmaterialer 1935/2004, GMP-forordning
2023/2006 og plastforordning 10/2011, anvendelses-anvisning
og oplysninger om stoffer underlagt restriktioner (stoffer med
specifikke migrationsgrænser og dual-use additiver). Drøftet
beskrivelse i skabelon så krav til oplysninger om stoffer med
specifikke migrationsgrænser er mere tydeligt. Kontrolleret
dokumentation til leverandør i form af
overensstemmelses-erklæring på hjemmeside. I erklæring fra
leverandør af klare plastposer er angivet 2 dual-use additiver,
som ikke fremgår af virksomhedens erklæring. Virksomheden
oplyser, at den vil følge op. Forholdet vurderes på dette tilsyn
under bagatelgrænsen. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret baggrundsdokumentation for blå HDPE poser solgt

X

til fiskevirksomhed, herunder bagvedliggende dokumentation.
Virksomheden kan fremvise dokumentation fra leverandør af
trykfarve, masterbatch og polymer til producent af HDPE poser,

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup
Tlf: 72 27 69 00 Web: www.fvst.dk

04-09-2015

3 timer 15 min.

Kontrolrapport
STOK Emballage

Erik Stoks Allé 4
5550 Langeskov
16427284

side 2 af 2

men har ikke gennemgået denne dokumentation. Omkring trykfarve er bl.a. nævnt, at det kan anvendes på
yderside og skal sikres, at trykfarven ikke migrerer gennem plasten. Virksomheden oplyser, at den vil følge op.
Kontrolleret erklæringer fra de 3 leverandører, der beskriver at der ikke er anvendt krystal violet eller malakit
grønt i deres produkter. Ingen anmærkninger.
Vejledt konkret om procedurer til sikring af, at anvendte farvestoffer i fødevarekontakt materialer ikke udgør en
sundhedsmæssig risiko.
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