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Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter
Ved Havnen 8

samt registrering af følgende særlige aktiviteter: Import

4780 Stege

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

18858401

sporbarhed af fødevarekontaktmateriale, herunder
dokumentation i form af fakturer til kunder med indøbsorder
på plastbøtter, samt fakturer fra leverandør med Brix indkøbs
nummer samt leverandørs eget sporingsnummer.
Konkret vejledt om løsningsforslag til at medsende link til
database med overenstemmelseserklæringer på fakturer.
Følgende er kontrolleret: Baggrundsdokumentation for
leverandørens GMP-procedurer for fødevarekontaktmaterialer
fra kina. Følgende er konstateret: Virksomheden kan fremvise
en skriftlig statement fra leverandøren med hovedsæde i USA,
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som fortæller at de tjekker fabrikkerne i kina, men dokumentet
fortæller ikke noget om det lever op til GPM procedure for
fødevarekontaktmaterialer i EU, eller hvordan de gør det.
Virksomheden har ikke haft import fra kina på det sidste
grundet corona krisen, hvorfor de har valgt at få vare fra
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Belgium istedet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om løsningsforslag til at fremskaffe
dokumentation fx i form af anerkendt certificering, som viser
virksomheden lever op til EUs GMP procedure, samt at
produkterne kan bruges til fødevarekontakt materialer.
Følgende er kontrolleret: Overensstemmelseserklæring for
plastbøtter.
Følgende er konstateret: Overenstemmelseserklæringen
oplyser identifikation af produktet, samt art af fødevare. Der er
ikke anført tid og temperatur, samt oplysninger om stofferne
overholder grænseværdier for specifikke migrationsgrænser,
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total mingration og dual use additiver, men det konstateres at
der er lavet test. Virksomhederne har ikke testresultaterne på
nuværrende tidspunkt.
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Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for overenstemmelseserklæring på fødevarekontaktmaterialer.
Virksomheden anmodes om, at skaffe baggrundsdokumentation for fødevarekontaktmateriale(r) inden for 14
dage. Baggrundsdokumentationen for plastbøtter skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest 20 dec 2021.
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