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Kontrolbesøget sker på baggrund af to henvendelser til
Fødevarestyrelsen samt starthjælpsvejledning.
Tornballevej 111

Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt generelt om

8381 Tilst

reglerne vedr. visning af kontrolrapporter fra

33880235

www.findsmiley.dk på egen hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og registrering af
følgende særlige aktiviteter: Import og samhandel af
fødevarekontaktmaterialer (FKM) til videresalg engros og til
den endelige forbruger. Virksomheden har oplyst om
procedurer for import af FKM (cookere) fra tredjeland.
Ved kontrolbesøget har virksomheden fået
starthjælpsvejledning om reglerne for
1

fødevarekontaktmaterialer, herunder opbygning af
lovgivningen, overensstemmelseserklæringer,
baggrundsdokumentation, mærkning, sporbarhed, væsentligt
ændrende aktiviteter, offentliggørelse af kontrolrapporter.
Virksomheden er indplaceret i branchen markedsføring af

1

fødevarekontaktmaterialer engros.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Baggrundsdokumentation, herunder relevante analyser for
komponenter, der indgår i cookere, som er importeret fra
tredjeland og at dokumentationen lever op til reglerne for
fødevarekontaktmaterialer således at der ikke sker afsmitning
fra de anvendte materialer rustfrit stål 304, gummi og
silikonekomponenter til fødevaren (drikkevand). Sporbarhed i
form af faktura for cooker og procedurer for sporbarhed ud til
kunderne. Set dokumentation for at leverandøren fra
tredjeland følger et kvalitetsstyringssystem eftersom
leverandøren er ISO 9001 certificeret.
Vejledt om udarbejdelse af overenstemmelseserklæring ud fra

X

baggrundsdokumentationen og at erklæringen skal være
tilgængelig for engroskunder.
Vejledt om fremskaffelse af overensstemmelseserklæringer fra
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EU-leverandører af drikkevandskølere, der også er omfattet af reglerne for fødevarekontaktmaterialer.
Ved tilsynet er der henvist til www.fvst.dk og dokumentet "Grænsedragning mellem fødevarekontaktmaterialer
og materialer i kontakt med drikkevand" af marts 2020.
Yderligere henvist til Bolig- og Planstyrelsen, der er den ansvarlige myndighed for godkendelsesordningen for
byggevarer godkendt til drikkevand (GDV) og udstedelsen af GDV-godkendelser. På deres hjemmeside fremgår
hvilke byggevarer, der kan få en GDV-godkendelse og hvilke byggevarer, der ikke kan. Bl.a. fremgår byggevarer,
der indgår i ikke-faste installationer, f.eks. vandbehandlingsanlæg (vandfiltre), koldt - og varmdriksautomater,
isterningemaskiner, drikkevandskølere, køle/fryseskabe med vandkøler, osv., kan ikke GDV-godkendes. Disse
byggevarer kan i stedet være omfattet af dokumentationskrav i henhold til Fødevarestyrelsens regler for
fødevarekontaktmaterialer.
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