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Kontrolrapporten er ændret den 18-1-2018
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
Blokken 26

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

3460 Birkerød

egen hjemmeside.

39464020

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: importaktiviteter.
Fulgt op på indskærpelse om ejerskifte fra forrige kontrolbesøg.
Forholdet er bragt i orden.
Følgende er konstateret : Virksomheden har indsendt
ansøgning om ejerskifte. Ansøgning er ikke udfyldt korrekt og
1

derfor har virksomheden ikke fået et nyt registrering.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

1

som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om udfyldelse af blanket
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
sporbarhed af fødevarekontaktmateriale.
Følgende er kontrolleret : Analyser/baggrundsdokumentation

1

for pulvermælkscontainer.
Følgende er konstateret: Virksomheden fremviser test rapport
af d.16. marts 2016. Test rapport viser resultater for tung
metaller: barium, cobalt, kobber, jern, lithium, mangan,
zink.;test betingelser: destillerede vand 40 g i 24 timer samt
destillerede vand 70g i 24timer. Resultater er listet med alle
fødevare simulator, For PAA er der testet med Ethanol 50% 40g
i 24 timer.
Test rapport vurderes mangelfuld. Det mangler: beskrivelse af
type materiale, beskrivelse af stoffer med specifik migration,
resultat for total migration og specifik migration, test
betingelserne for all fødevare simulatorer, resultater for
organoleptisk undersøgelse, resultat for bisphenol A
Cas#80-05-7

X
Test rapport af d. 2 juni 2016 med resultater for phthalater
07-01-2019
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Virksomheden anmodes om, at skaffe baggrundsdokumentation for fødevarekontaktmateriale(r) inden for 14
dage. Baggrundsdokumentationen for pulvermælkscontainer skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest 22.
januar 2019
Følgende er kontrolleret : Virksomhedens overensstemmelseserklæring(er) på fødevarekontaktmateriale(r) til
kunderne.
I overensstemmelseserklæringen skal rettes repræsentant inden for EØS, mangler type plast samt
specifikationer for anvendelse af materialet tidsrum og temperatur.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for overensstemmelseserklæring

07-01-2019

