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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
Baldersbækvej 16

blevet vejledt om regler om fødevarekontaktmaterialer,

2635 Ishøj

leverandørs dokumentation for FKM og virksomhedens

29688737

dokumentation til kunder.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside www.beyerteknik.dk kontrolleret. Vejledt
konkret om eventuelle løsningsmuligheder. Følgende er
konstateret: Virksomheden har placeret link til egne
kontrolrapporter på smiley-hjemmeside under
1

"Fødevaregodkendelser" og ikke under "Se Fødevarestyrelsen
smiley-rapporter" på forsiden . I øvrigt ingen anmærkninger.

1

Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden er
blevet registreret hos Fødevarestyrelsen.
Virksomheden oplyser, at den ikke importerer

1

fødevarekontaktmaterialer. Dette er kontrolleret gennem
sporbarhed. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har fået tildelt endelig branche: FKM:
Fremstilling af andre fødevarekontaktmaterialer af f.eks.glas,
porcelæn, gummi, pap, metal mv., branchenummer 20.00.00.B.
Antallet af 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
nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret
herom.

X
Emballage m.v.: Sporbarhed af fødevarekontaktmaterialer
kontrolleret. Gennemgået sporbarhedssystem baseret på
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følgeseddelsnumre, kundeordrenumre og virksomhedens egne sagsnumre. Virksomhedens sporbarhedssystem
er indarbejdet i virksomhedens ISO 9001. Ingen anmærkninger.
Virksomheden bestiller bestemt type af rustfrit stål efter kundens specifikationer. Stikprøvevis kontrolleret 2
overensstemmelseserklæringer på rustfrit stål fra DK-leverandører. Erklæringerne bekræfter, at rustfrit stål er i
overensstemmelse med rammeforordningen nr. 1935/2004 og GMP-forordningen nr. 2023/2006. Erklæringerne
indeholder også specifikationer for anvendelse af forskellige typer af rustfrit stål til kontakt med bestemte
fødevarer og temperaturer. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har underskrevet kundens egnethedserklæring for materialer til fødevarekontakt.
Vejledt konkret om videregivelse af specifikationer for anvendelse af forskellige typer af rustfrit stål til kunden.
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