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Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af
Jordløse Møllevej 27A

følgende lokaler: trykkeri, samt 3 lagerlokaler, hvor af to er

5683 Haarby

sammenhængende og støder op til trykkeriet, den sidst er

71369919

eksternt. Ingen anmærkninger.
Generel vejledt i krav til skadedyrssikringDet er konstateret at
lagerene ikke er komplet skadedyrssikret, forholdet vurderes
som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden har en
vedligeholdelsesplan, med planer om renovering af og/eller
1

skadedyrssikring af lagrene, der skulle være udført med
udgangen af september. Dette påtænkes startet

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. OK.
Det er konstateret at der er ikke er link til www.findsmiley.dk

1

på virksomhedens hjemmeside, forholdet vurderes som en
bagatelagtig overtrædelse.
Generel vejledt om regler for link til de sidste fire
kontrolrapporter.
Godkendelser m.v.: Virksomheden har fået tildelt endelig

1

branche: FKM: Engrosh., halvfab. og brugskl. prod., prod.- og
transportudstyr, import, sam- og indenrigsh., branchenummer
46.00.00.D. 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.
Emballage m.v.: Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer
er stikprøvevist kontrolleret, ved gennemgang af
overensstemmelseserklæringer på jordbærbakker, papirsposer

X

med og uden plastikrude, samt plastiklåg, der henviser til EU
forordning 1935/2004, 2023/2006 samt 10/2011, samt
anvendelsesanvisninger for produkterne. Ingen anmærkninger
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Generel vejledt om regler for overensstemmelseserklæringer.
Konkret vejledt om indhold af overensstemmelseserklæringer, med henvisning til plastikforordningen bilag IV.
Vejledt om brugen af overensstemmelseserklæringer, med henblik på anvendelsesanvisninger i form af
fødevareart, tid og temperatur. Der er vejledt om videreformidling af dual-use additiver, samt navngivning og
migration på disse. Vejledt om præcisering/navngivning af plastikpolymeren. Vejledt om videreformidling af
overholdelse af migrationsgrænser, både total migration og specifik migrationsgrænse.
Konkret vejledt i procedure til kontrol af modtagne overensstemmelseserklæringer.
Sporbarhed af fødevarekontaktmaterialer er stikprøvevist kontrolleret, ved mundtlig gennemgang af
proceduren, med henvisnig til ordresedler, ordrebekræftigelse og faktura fra leverandør. Ingen anmærkninger
Gennemgået mundtlig procedure for tilbagetrækning med henvisning til virksomhedens sporbarhedsproceudrer.
OK
Generel vejledt i krav til sporbarhed.
Konkret vejledt i at sporbarhed gælder for hele partiet, og at eventuelle produktioner der ikke sættes i omløb,
skal der kunne redegøres for.
Gennemgået mundtlig proceduer for videregivelse af overensstemmelseserklæring på produkterne.
Generelt vejledt om krav til videregivelse af overensstemmelseserklæring
Konkret vejledt i at virksomheden skal have sin egen overensstemmelseserklæring, ved produktion i trykkeriet.
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