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Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for
fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den
Metalgangen 17

nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret

2690 Karlslunde

herom.

16233943

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen
anmærkninger. CVR nr. kontrolleret. OK.
Virksomheden har flyttet adresse men ikke meddelt dette til
Fødevarestyrelsen. Virksomheden er ikke startet med
produktion på den nye adresse og er i flytningsfase, derfor
1

vurderes forholdet under bagatelagtig overtrædelse. Tilsynet er
gennemgået på den nye adresse. Virksomheden blev
registreret under tilsynet. Ok.

1

Virksomheden har fået tildelt endelig branche: FKM:
Fremstilling af brugsklare plastprod., herunder flerlagsmat.
med lag, der ikke er af plast, branchenummer 22.20.00.A.
Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år er på nuværende
tidspunkt 1. Virksomheden havde ingen bemærkninger.
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Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Emballage m.v.: Sporbarhed af fødevarekontaktmaterialer
kontrolleret. Kontrolleret sporbarhed et led tilbage på et parti
isterning pose folie og et parti frugtpose folie Ingen
anmærkninger
Dokumentation for fødevarekontaktmateriale kontrolleret.
Følgende typer af FKM er kontrolleret: LDPE folie og PP folie.
Kontrolleret overensstemmelseserklæring fra leverandør med
henvisning til EF 1935/2004, EF 2023/2006 og EF 10/2011 med
tilhørende test resultater på Isterning pose folie LDPE for ordre
54142191 . Ingen anmærkninger.
Kontrolleret overensstemmelseserklæring fra leverandør med

X

henvisning til EF 1935/2004, EF 2023/2006 og EF 10/2011 med
tilhørende test resultater på frugt pose Folie PP. Leverandøren
har testet total migration med 3% acetic acid 10 dage /40 C,
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men på specifik migration testet med Isooktan 28h 40C og etanol 50% 10dage /60C. Konkret vejledt om sikring
at specifik migration er overhold også med test 3% acetic acid da produktet bruges til frugt. Forholdet vil blive
kontrolleret ved næste tilsyn.
Der er også beskrevet "duel use" stof i samme erklæring. Konkret vejledt om denne oplysning gives videre til
kunder. Erklæringen er gældende i 1 år fra udstedelses dato april 2015. Virksomheden oplyser at de ikke har
indkøbt ny ruller efter april 2016. OK
Virksomheden fremviser egenkontrolprogram og eksempel på intern sporbarhed. Det vurderes at være
tilstrækkelig jf. EF 2023/2006.

15-11-2016

