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Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af

Hvidkærvej 3

kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret.

5250 Odense SV

Ingen anmærkninger.

27348440

Emballage m.v.:
Kontrolleret virksomhedens procedurer for sporbarhed
i forbindelse med indkøb og markedsføring af maskiner
til fødevareindustrien. Hver produkt har særskilt
nummer, som registeres med indkøb foretaget til dette
nummer. Ingen anmærkninger.
1
Kontrolleret overensstemmelses-erklæringer for
materialer anvendt til specifik maskine beregnet til
kontakt med ost.
Kontrolleret dokumentation for anvendt plast til at
holde ost. Erklæring beskriver anvendelse af
materialet i forhold til fødevare, tid og temperatur.
Erklæringen beskriver overensstemmelse med
1

USA-lovgivning, men mangler beskrivelse af
overholdelse af EU-lovgivning, herunder forordning om
materialer og genstande nr. 1935/2004 samt
GMP-forordning 2023/2006. Virksomheden vil rette
egenkontrolprocedurer til, så der sikres
overensstemmelse med gældende lovgivning. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for transportbånd på
maskinen. Begge erklæringer beskriver
overensstemmelse med forordning 1935/2004 samt
plast-direktiv 2002/72 og senere ændringer. Begge
erklæringer mangler at beskrive overensstemmelse
med GMP-forordning 2023/2006. Virksomheden vil
følge op. Ingen anmærkninger. Erklæring fra dansk

X

leverandør har beskrevet resultat af både specifik og
total migrationstest samt mulighed for gentagen
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kontakt med fødevarer.
Kontrolleret virksomhedens overensstemmelses-erklæring vedr. maskine til ost, herunder
beskrivelse af begrænsninger i anvendelse samt sporbarhed af maskinen. Ingen anmærkninger.
Vejledt konkret om ny plast-forordning 10/2011 samt anvendelse af bilag IV ved vurdering af
overensstemmelses-erklæring.
Vejledt generelt om krav til overensstemmelses-erklæring for alle typer af materialer, der kan
komme i kontakt med fødevarer.
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