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Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af
Industrivej 3

følgende lokaler: Lager. Ingen anmærkninger.

5750 Ringe

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter

30714016

på egen hjemmeside kontrolleret. Vejledt konkret om
eventuelle løsningsmuligheder. Følgende er konstateret: Der er
ikke link på hjemmesiden, virksomheden vil rette op på dette,
snarest. I øvrigt ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering
1

er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger.

1

Virksomheden har fået tildelt endelig branche: FKM: Engrosh.,
halvfab. og brugskl. prod., prod.- og transportudstyr, import,
sam. og indrigsh., branchenummer 46.00.00.D. Antallet af

1

ordinære kontrolbesøg pr. år er på nuværende tidspunkt 0,5.
Virksomheden havde ingen bemærkninger. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for
fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den
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nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret
herom.
Emballage m.v.: Sporbarhed af fødevarekontaktmaterialer
kontrolleret. Ingen anmærkninger
Konkret vejledt i at virksomheden skal have
sporbarhedsprocedure på deres fødevarekontaktmaterialer,
ved
eksempelvis at bruge ankomst dato eller leverandørfaktura
dato eller batchnummer, så produkterne kan spores
et led frem et led tilbage, forholdet vurderes under
bagatelgrænsen på tilsynet.
Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer kontrolleret.
Ingen anmærkninger

X

Konkret vejledt virksomheden i at indhente
overensstemmelseserklæringer fra deres leverandører, med
henvisning til EU forordning 1935/2004, EU forordning
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2023/2006 og ved plastikprodukter EU forordning
10/2011, samt produktbegrænsningerne med hensyn til fødevaretype, tid og temperatur, forholdet vurderes
under bagatelgrænsen på tilsynet.
Kontrolleret overensstemmelseserklæring til kunderne inklusiv anvendelsesbetingelser. Ingen anmærkninger
Konkret vejledt i at virksomheden skal kunne udlevere overensstemmelseserklæringer, på alle deres
fødevarekontaktmaterialer, med henvisning til EU forordning 1935/2004 samt EU forordning 2023/20006, til
deres kunder. OK
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