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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
1

blevet vejledt om registrering fx ved import og samhandel,
visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside samt regler for
fødevarekontaktmaterialer.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter

1

på egen hjemmeside www.lirumlarumleg.dk kontrolleret. Ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i
forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af
fødevarerekontaktmaterialer. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har fået tildelt endelig branche: FKM:
Detailvirksomhed med indførsel af FKM, halvfabrikata og
brugsklare produkter, branchenummer 47.50.00.A. Antallet af
ordinære kontrolbesøg pr. år er på nuværende tidspunkt 0,5.
Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for

X

X

fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den
nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret
herom.
1 time 15 min.
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Emballage m.v.: Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer kontrolleret.
Gennemgået overensstemmelseserklæringer på melamin skål, papkopper og paptallerkner. Varerne er købt hos
EU leverandører. Genstande er bestemt til brug af børn.
Overensstemmelseserklæringen på melaminvarer bekræfter, at genstandene overholder rammeforordningen nr.
1935/2004, GMP-forordningen 2023/2006, plastforordningen nr. 10/2011 og forordningen nr. 284/2011 om
import af melaminvarer (og polyamid) fra Kina og Hong Kong. Erklæringen indeholder også specifikationer for
anvendelse: fødevaretyper, kontakttid og kontakttemperatur. Ingen anmærkninger. Tid og temperatur er den
samme som er angivet ved migrationstest med fødevaresimulanter. Vejledt om vurdering af, hvorvidt
migrationstid og temperatur svarer til den mulige praktiske anvendelse samt vurdering af, hvorvidt der er behov
for mærkning med specifikationer for anvendelse af melaminvarer. Virksomheden vil afklare disse forhold med
leverandøren.
Erklæring på papkopper og paptallerkner bekræfter, at genstandene overholder rammeforordningen nr.
1935/2004 og GMP-forordningen 2023/2006, samt indeholder specifikationer for anvendelse med
fødevaretyper. Ingen anmærkninger. Virksomheden vil afklare med leverandøren om der er begrænsninger i
forhold til kontakttid og kontakttemperatur.
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