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Fødevarestyrelsen har d.d. udført opfølgende kontrolbesøg,
samt importkontrol . Kontrollen er indledt den 01-02-2018.
Kornvej 9

Efter aftale med indkøbschef, fortsættes kontrollen med

7323 Give

deltagelse af relevant medarbejder 19-02-2018.

51592018

Kontrolresultatet er gennemgået med virksomhedens
ansvarlige og fremsendes efterfølgende til virksomhednes
E-boks.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
reviderede procedurer for forhåndsanmeldelse ved import af
1

melamin-fødevarekontaktmaterialer fra Kina. Virksomheden

1

har fremlagt skriftlige egenkontrolprocedurer, hvoraf det
fremgår, at vareprøver også er er omfattet af reglerne for

1

forhåndsanmeldelse og at der skal rekvireres testrapport som

1

dokumenterer overholdelse af grænseværdier.

1
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
1
Mærkning og information: Kontrolleret virksomhedens system
til sikring af sporbarhed. Virksomheden har demonstreret
sporbarhed på konkret silikone/metal-produkt, ved hjælp af
varenummer/stregkode til konkret location på lager. Ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens registrering
ved fødevarestyrelsen, sammenholdt med aktuelle aktiviteter,
herunder at virksomheden er korrekt registreret som 3-lands
importør til indførsel af fødevarekontaktmaterialer. Ingen
anmærkniger.
Oplysninger om virksomhedens kontaktperson er opdateret.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret korrekt mærkning af
X

melaminprodukter med begrænsninger i anvendelse (tåler ikke
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mikroovn) Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Kontrolleret overensstemmelseserklæring for silikone/metal-produkter, herunder
analyseresultater og anvendte simulanter, samt identifikation af produkterne (varenummer og foto). Ingen
anmærkninger.
Der er konkret vejledt om procedurer til sikring af entydig identifikation af analyserede produkter på
analyserapporter. Vejledningsmateriale er udleveret.
Kontrolleret: Virksomhedens procedurer for forhåndsanmeldelse ved import af melaminprodukter fra Kina.
Fulgt op på indskærpelse vedr. manglende forhåndsanmeldelse af import af meleminprodukter fra Kina, givet
ved administrativ kontrol den 03-01-2018. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens reviderede procedurer for indhentelse af
analyseresultater fra 3-lands leverandører, samt procedurer for forhåndsanmeldelse af importen.
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