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Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
Fabriksvangen 17

på egen hjemmeside kontrolleret. Vejledt konkret om

3550 Slangerup

eventuelle løsningsmuligheder. Følgende er konstateret:

12316801

Virksomheden har ikke etableret link til findsmiley.dk I øvrigt
ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret.
Virksomheden har modtaget bekræftigelse på registrering på
ny adresse. Virksomheden importerer brugsklare plast
materialer til direkte fødevarekontakt fra lande uden for EU og
engroshandler til kunder indenfor EU. Ingen anmærkninger.
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Virksomheden har fået tildelt endelig branche: FKM: Engrosh.,
halvfab. og brugskl. prod., prod.- og transportudstyr, import,
sam- og indenrigsh., branchenummer 46.00.00.D. Antallet af
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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.: System til sporbarhed af
fødevarekontaktmaterialer kontrolleret: Kontrolleret
dokumentation for hvorfra og hvortil big bag af PP med PE
indersæk, vare nr. 1.92291 er leveret. Ingen anmærkninger
Procedure for tilbagekaldelse gennemgået. Ingen
anmærkninger.
Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer af plast
kontrolleret: Kontrolleret virksomhedens dokumentation fra
leverandøren udenfor EU, der ligger til grund for virsomhedens
overensstemmelseserklæring til engroskunder indenfor EU.
Gennemgået erklæring på big bag af PP og PE indersæk til

X

X

konkret kunde. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at plastemballage er ledsaget af
overensstemmelseserklæring til virksomhedens kunder, via

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

14-06-2016

1 time 45 min.

Kontrolrapport
GLECO A/S

Fabriksvangen 17
3550 Slangerup
12316801

side 2 af 2

erklæring på ordrebekræftigelsen og virksomhedens hjemmeside. Ingen anmærkninger.Virksomheden oplyser at
overensstemmelseserklæring på hjemmesiden opdateres. Gennemgået dokumentation i forhold til arkivering.
Drøftet markedsføring af medicinske materialer i relation til regler for fødevarekontaktmaterialer.
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