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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: opbevaring af færdigpakkede fødevarer
Maglebjergvej 4

på lager.

2800 Kongens Lyngby

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

33872593

anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: lager
og opbevaringsreoler.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
1

lokaler: lager. Ingen anmærkninger.

1
1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

1

egen hjemmeside www.thegoodkarmacompany.dk
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i
forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.

2

Det indskærpes, at virksomheder, der indfører
fødevarekontaktmaterialer fra 3. lande, skal være registreret til
aktiviteten.
Følgende er konstateret: Virksomheden indfører
fødevarekontaktmaterialer fra USA og virksomheden er ikke

2

registreret til indførsel af fødevarekontaktmaterialer fra 3.
lande.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det vidste vi
ikke. Vi er lige blevet registreret.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
sporbarhed af fødevarekontaktmateriale. Set dokumentation
for køb af termoflaske fra EU og Ultraspire drikkedunk i hård
plast, drikke glas og drikkedunk i soft plast fra USA.
Kontrolleret overensstemmelseserklæringer for
fødevarekontaktmaterialer.

X

Det indskærpes, at fødevarekontaktmaterialer skal ledsages af
en overensstemmelseserklæring.
Følgende er konstateret: Virksomheden indfører termoflasker
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fra EU og kan ikke fremvise en overensstemmelseserklæring fra leverandøren.
Det indskærpes, at fødevarekontaktmaterialer fra 3. lande skal ledsages af dokumentation i form af
migrationsanalyser.
Følgende er konstateret: Virksomheden importerer Ultraspire drikkedunk i hård plast, drikke glas og drikkedunk i
soft plast fra USA og kan ikke fremvise analyser/baggrundsdokumentation fra leverandøren.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg anmoder om dokumentationen.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt om, at overensstemmelseserklæring for plast skal indeholde oplysninger om identifikation af produktet,
anvendelsesoplysninger (art af fødevare, tid og temperatur), oplysninger om stoffer med specifikke
migrationsgrænser og dual use additiver, udsteder af erklæring og underskrift.
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