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Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- nummer
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: Virksomhedens aktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for
virksomhedens aktiviteter.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
importaktiviteter.
Emballage m.v.: Virksomheden oplyser at de ikke har indkøbt
1

og solgt ny partier pelvermælkscontainer.
Kontrolleret mærkning med glas og gaffel symbol på emballage
af pulverbeholdere

1

Følgende er kontrolleret: plastik container til mælkepulver.
Det indskærpes at der skal foreligge relevant dokumentation
med påvisning af en
overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for
pågældende materialer og genstande.

2

Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører plastik
container til mælkepulver. På emballagen er der mærket med"
pulvercontaineren kan yderlige anvendes til mos, grød, snacks”
”nødder, frugtstykker eller rosiner. ”container kan bruges til at
opbevare mad i køleskab og i fryser". Virksomheden fremviser
d. 7. januar 2018 en 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 C i 24 timer samt, destillerede vand 70C i
24timer. Resultater er listet med alle fødevare simulator, For
PAA er der testet med Ethanol 50% 40C i 24 timer.
Test rapport vurderes mangelfuld. Det mangler: beskrivelse af
type materiale materialet af lavet af , beskrivelse af stoffer med

X

specifik migration, resultat for total migration og specifik
migration, test betingelserne for all fødevare simulatorer,
resultater for organoleptisk undersøgelse, resultat for
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bisphenol A Cas#80-05-7. Virksomheden er blevet anmodet om at fremvise yderlige dokumentation som viser at
produktet er i overensstemmelse med EF1935/2004 og EF10/2011 d. 18. januar 2018. Virksomheden kan ikke
fremviser dokumentationen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har bestilt nyt analysetest.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt virksomheden at :
Kun stoffer, der er opført på EU-listen over godkendte stoffer (i det følgende benævnt »EU-listen«) i bilag I i plast
forordning 10/2011, kan med forsæt anvendes til fremstilling af plastlag i plastmaterialer og -genstande.
Stoffer, der anvendes til fremstilling af plastlag i plastmaterialer og -genstande, skal overholde følgende
restriktioner og specifikationer:
a) den specifikke migrationsgrænse,
b) den samlede migrationsgrænse,
c) de restriktioner og specifikationer, der er angivet i tabel 1, kolonne 10, i bilag I til plast foordning.
At virksomheden skal have dokumentation som indeholde testbetingelserne og -resultaterne, beregninger,
herunder modeller, andre analyser og beviser for sikkerheden eller oplysninger, der viser, at kravene er opfyldt.
Til påvisning af, at bestemmelserne er overholdt for plastmaterialer og -genstande, der endnu ikke har været i
kontakt med fødevarer, anvendes fødevaresimulatorerne i tabel 1. i bilag III til plast fordningen.
Valg af testvarighed i tabel 1 og Valg af testtemperatur i tabel 2 i bilag V i plast forrdningen.
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om plast forordning
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