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Godkendelser m.v.: Kontrolleret: Virksomhedens aktiviteter Virksomheden en detailvirksomhed med import af
Industrivej 20, D

fødevarekontaktmaterialer i mængder over 1000 enheder eller

9310 Vodskov

50.000 kr.

36435844

Det indskærpes, at virksomheden skal være registreret hos
Fødevarestyrelsen, før den må påbegynde import af
fødevarekontaktmaterialer, fra Kina eller andre 3. lande.

Følgende er konstateret: Virksomheden har importerede en
container med bl.a. fødevarekontaktmaterialer (silikone
køkkengrej og BBQ måtter) fra Kina. Containeren er
tilbageholdt af Toldstyrelsen.
2
Virksomheden er ikke registreret ved Fødevarestyrelsen.

Virksomheden havde følgende bemærkninger - Virksomheden
2

havde ingen bemærkninger.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Vejledt generelt om krav til baggrundsdokumentation ved
import fra 3. lande.
Ved kontrolbesøget har virksomheden fået
starthjælpsvejledning om reglerne for
fødevarekontaktmaterialer, herunder opbygning af
lovgivningen, krav til dokumentation,

X

overensstemmelseserklæringer, baggrundsdokumentation,
mærkning, sporbarhed, registrering f.eks. ved import og
samhandel, væsentligt ændrende aktiviteter, fødevarekontrol,
04-06-2020

2 timer 30 min.
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offentliggørelse af kontrolrapporter, rekvireret vejledning og forhåndsgodkendelse.
Emballage m.v.: Kontrolleret: stikprøvevis dokumentation på importerede fødevarekontaktmaterialer.
Det indskærpes at når fødevarekontaktmaterialer importeres fra 3. lande skal virksomheden kunne fremlægge
dokumentation for at fødevarekontaktmaterialerne opfylder EU's regler, herunder forordning 1935/2004 og for
plast produkter 10/2011.
Følgende er konstateret: virksomheden kunne ikke fremvise en fyldestgørende dokumentation for de vare
Toldstyrelsen tilbageholder, ligeledes kunne virksomheden ikke fremvise en fyldestgørende dokumentation for
flere andre produkter på lager, bl.a. isterningebakke i silikone.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Vejledt konkret om at overensstemmelseserklæring for plast produkter 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.
Vejledt generelt om restriktionsprodukter, og registrering ved import. Herunder bl.a. køkkengrej af polyamid og
melamin importerede fra Kina og Hong Kong
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