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Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
Frankrigsvej 20

egen hjemmeside.

8450 Hammel

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden

27931790

anmærkninger: Virksomhedens aktiviteter indenfor
fødevarekontaktmaterialer.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for
virksomhedens aktiviteter.
Emballage m.v.: Virksomheden fremstiller plastlåg til
spraydåser, der bl.a. anvendes til olier i fødevareindustrien.
Der er således ikke en direkte fødevarekontakt ved normal
1

anvendelse.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Sporbarhed af

1

fødevarekontaktmateriale - Set dokumentation for sporbarhed
via batch- og ordrenummer, et led frem og et led tilbage.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
GMP-procedurer.

1

Følgende procedurer er kontrolleret tilbagetrækning,
varemodtagelse, færdigvarekontrol.
Kontrolleret: Overensstemmelseserklæringer på
fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren. Følgende er
konstateret: Det fremgår at leverandørenes
overensstemmelseserklæringer at plast-granulaterne er
godkendt til brug som fødevarekontaktmaterialer ved FDA. Det
fremgår dog ikke at granulatet er godkendt i forhold til
EU-lovgivning 1935/2004 og 10/2011, herunder oplysninger
om stoffer med specifikke migrationsgrænser og dual use
additiver

X

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.

30-10-2020

1 time 45 min.

Kontrolrapport
HAMMEL PLAST A/S

Frankrigsvej 20
8450 Hammel
27931790

side 2 af 2

Vejledt generelt om krav om dokumentation for fødevarekontaktmaterialer.
Kontrolleret: Virksomhedens overensstemmelseserklæring på fødevarekontaktmaterialer til kunderne.
Følgende er konstateret: Det fremgår ikke af virksomheden overensstemmelseserklæring at produktet er
producerede i henhold til GMP-forordningen 2023/2006. Ligeledes er det heller ikke muligt at identifikation af
produktet anvendelsesoplysninger (art af fødevare, tid og temperatur), oplysninger om stoffer med specifikke
migrationsgrænser og dual use additiver. Jf. kravene til overensstemmelseserklæring for plast produkter - Bilag
IV, forordning 10/2011.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Da
virksomheden oplyser deres kunder om at produkterne sælges uden migrationsanalyse og at det er kundens
ansvar at indhente migrationsanalyse på produktet.

Vejledt generelt om krav om dokumentation for fødevarekontaktmaterialer, og specifikt om løsningsmuligheder
vedr. dokumentation for videregivelse af dokumentations ansvar til kunden (migrationsanalyse).
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