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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering, sporbarhed,
Arresøvej 6

mærkning og anprisninger fx på etikette og registrering fx ved

8240 Risskov

import, eksport og samhandel samt væsentligt ændrede

38953133

aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Ved kontrolbesøget er der
redegjort for de hygiejniske forhold i forbindelse med
1

indhentning af vandet fra Grønland, transport til Danmark
herunder procedurer ved tapningen. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens repræsentant har redegjort for analyser der

1

udføres på rå-vandet og det færdigtappede drikkevand. Set

1

kemisk og mikrobiologisk analyse af færdigtappet drikkevand.
Værdierne overholder kravene i drikkevandsbekendtgørelsen

1

bilag 1a, b og c. Ingen anmærkninger.

1

Virksomhedens egenkontrol: Vejledt om at virksomheden skal
have et egenkontrolprogram, der beskriver håndteringen af
drikkevandet, herunder risikovurdering af procestrinene og
ansvarsfordeling mellem parterne der omfatter hele processen
fra udgangspunktet til det endelige produkt. Ingen
anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Link for
hjemmeside
Følgende er konstateret: Der er endnu ikke indsat link til
Findsmiley.dk hvor virksomhedens seneste 4 kontrolrapporter
kan findes.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Mærkning og information: Vejledt om mærkningsreglerne for
emballeret drikkevand jf. "Bekendtgørelse om naturligt
mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand"
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Registrering for importaktiviteter.

X

Virksomheden ønsker at eksporter til 3. land. Virksomheden er
vejledet om egenkontrol for eksport, herunder procedurer for
sikring af at virksomheden overholder krav i anvendte
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eksportcertifikater, samt dokumentation for at et givent certifikat er gennemgået og betingelser i certifikatet er
overholdt.
Der er også vejledet om kravene til opbevaring af vandmærkepapir. Hvis virksomheden ønsker at benytte
vandmærkepapir indsendes egenkontrol for eksport og procedure for opbevaring og anvendelse af
vandmærkepapirer.
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