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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
vejledt om reglerne for fødevarekontaktmaterialer, herunder
opbygning af lovgivningen, krav til dokumentation,
overensstemmelseserklæringer, baggrundsdokumentation,
mærkning, sporbarhed, registrering f.eks. ved import og
samhandel, samt væsentligt ændrende aktiviteter. Fremvist
retssikkerhedsblanket.
Virksomhedens egenkontrol: Virksomheden er blevet vejledt
om egenkontrol og risikovurdering til fremstilling af
fødevarekontaktmaterialer.
Vejledt konkret om udpegning af mulige risikofaktorer samt
beskrivelser af procedurer i egenkontrolprogram, herunder
sporbarhedssystem og afvigebehandling med tilbagekaldelse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret:
Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Vejledt generelt om regler vedr. offentliggørelse og henvist til
vejledning på findsmiley.dk.
Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret.
Virksomheden fremstiller koblinger efter tappestedet og er
således omfattet kontrol af Fødevarestyrelsen. Ingen
anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: registrering som
importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og
samhandel. Følgende er konstateret: Virksomheden oplyser, at
de pt. ikke indfører fødevarekontaktmaterialer fra andre lande.
Vejledt generelt om regler for ændrede aktiviteter.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
-Virksomheden har gjort rede for udvælgelse af leverandører
og underleverandører.
-Virksomheden har gjort rede for kvalitet af råvarer.
-Set eksempler på koblinger af rustfri stål og pakningsringe.
-Virksomheden har gjort rede for mærkning af
fødevarekontaktmateriale.
-Set virksomhedens overensstemmelseserklæring, som dækker
over samtlige produkter.
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Der henvises til 1935/2004 forordningen om materialer og genstande bestemt til kontakt
med fødevarer og 2023/2006 om god fremstillingsmæssig praksis.
Vejledt om udarbejdelse af produktspecifikationer, herunder anvendelse og typer af fødevarer til korrekt
anvendelse af fødevarekontaktmaterialer. Vejledt om henvisning vedr. egnethed af pakningsringe og
smøremiddel til fødevarekontakt.
-Set dokumentation for migrationsanalyse for citronsyre på det færdige produkt. Vejledt generelt om
testbetingelser for de forskellige typer fødevarer.
-Virksomheden har gjort rede for system for sporing af komponenter til brug til fødevarekontaktmaterialer, samt
sporbarhed et led frem via internt elektronisk program.


