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Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
Fristrupvej 162

på egen hjemmeside kontrolleret. Virksomheden har endnu

9440 Aabybro

ikke etableret visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside.

20935677

Der er ydet generel og konkret vejledning om
løsningsmuligheder f.eks. via www.findsmiley.dk.
Der er ydet generel og konkret vejledning om mulighed for
oversættelse af kontrolrapporter til engelsk og tysk.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens aktiviteter i
forhold til det ansøgte. OK.
Virksomheden har fået tildelt endelig branche: FKM:
1

Fremstilling af andre fødevarekontaktmaterialer af f.eks.glas,
porcelæn, gummi, pap, metal mv., branchenummer 20.00.00.B.
Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år er på nuværende

1

tidspunkt 0,5. Virksomheden havde følgende bemærkninger:
Virksomheden havde ingen bemærkninger. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Der er ydet generel vejledning om krav til registrering af
importaktiviteter.

1

Kontrolleret procedure for tilbagetrækning. Der er p.t. ikke
etableret procedure for tilbagetrækning. I den forbindelse er
der ydet generel og konkret vejledning om etablering af
procedure evt. via www.fvst.dk. OK.
Emballage m.v.: Kontrolleret virksomhedens procedurer for
kvalitetssikring og sporbarhed. Der er den forbindelse ydet
generel vejledning om krav til kvalitetssikringssystem og og
system for sporbarhed. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens procedure for udarbejdelse af
overensstemmelseserklæring, herunder stikprøvevist
kontrolleret dokumentation for udvalgt projekt. Der er enkelte
mangler på den eksisterende overensstemmelseserklæring,
ligesom enkelte af de udvalgte dokumenter, der ligger til grund

X

for udarbejdelsen ikke er opdaterede. Virksomheden oplyser,
at der vil ske opdatering af overensstemmelseserklæring, samt
indhentet opdaterede versioner fra leverandører. I den
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forbindelse er der ydet konkret og generel vejledning om krav, herunder forskellige muligheder for distribution
af erklæringer til kunder. OK.
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