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Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse, herunder
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HACCP-plan.
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Kontrolleret at virksomheden kan redegøre for
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materialer, der anvendes i udstyr til fødevarekontakt, herunder
sporbarhed og dokumentation for overensstemmelse. Set
erklæring på Ventil. Kontrolleret, at der sker
varemodtagelse i form af identifikation og opbevaring på lager
med tydelig sporbarhed til projekt ved mundtlig gennemgang
samt stikprøvevist af projektnr. Bwg No:900.060 -PID-9, således
1

at sporbarhed er
unik. Virksomheden kan redegøre for, hvorledes det sikres at
der vælges materialer, der er egnet til fødevarekontakt jvf. Bilag
1 knyttet til ovennævnte projekt, kontrolleret stikprøvevist.

1

Dette
er beskrevet i et kvalitetssystem pkt Cp1. Der er ikke
kontrolleret
overensstemmelseserklæring for færdigt udstyr ved dette
kontrolbesøg, da der ikke foreligger færdigt projekt endnu. Ydet

1

konkret vejledning om forordning 2023/2006 om god
fremstillingsmæssig praksis for materialerudformning af
overensstemmelseserklæringer til kunder, da der endnu ikke
foreligger færdigt produkt.
Godkendelser m.v.: Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår
kontrolleret.
Virksomheden fremstiller udstyr til fødevareindustrien, hvor
enkelt dele modtages direkte fra kunden eller defineres af
kunden, der designes desuden produkter i virksomheden, hvor
virksomheden forestår valg af materialer, der foretages ikke
svejsninger af FKM materialer i virksomheden, disse uliceteres.
Virksomheden
har ansvar for indkøb af definerede

X

materialer som er egnet til kontakt med fødevarer og
samt for sporbarhed på materialer. Virksomheden foretager
hverken
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import eller samhandel. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevist For projekt Bwg No:900.060 -PID-9 set DOC
udvalgt stikprøvevist fra Tegning og knyttet til Bilag 1, materialerne 01.01 og 01.65
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om reglerne for
fødevarekontatktmaterialer, herunder opbygning af lovgivningen, krav til dokumentation,
overensstemmelseserklæringer, baggrundsdokumentation, mærkning, sporbarhed, registrering f.eks. ved import
og samhandel, samt væsentligt ændrende aktiviteter. Desuden er virksomheden vejledt om bagatelgrænsen for
registrering.
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