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Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
Kosttilskud

anmærkninger: Virksomhedens overordnede risikoanalyse for

Industrigrenen 10-19

indhold af vitaminer og mineraler. Vejledt om lovgivningens

2635 Ishøj

krav til konkrete vurderinger af indhold af vitaminer og

16173592

mineraler tæt på UL/TGL. Medtaget en risikoanalyse for et
produkt med indhold på TGL-værdien til yderlige vurdering.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside (https://www.orkla.dk/).
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Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på
fiskeoliekapsler et led tilbage. Ingen anmærkninger.
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Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Procedurer for håndtering af certifikatpapir,
herunder opbevaring i aflåst skab, fysisk register med kopi af
anvendte certifikater og annullerede certifikater (i
nummer-rækkefølge).
Procedurer for anmodning om erstatningscertifikater.
Oversigt over lande virksomheden eksporterer til samt
procedurer for overholdelse at specifikke krav.
Stikprøvevis dokumentation for afsendelsesdato for varer med
underskrevet certifikat.
Egenkontrol for eksport, herunder procedurer for sikring af at
virksomheden overholder krav i anvendte eksportcertifikater,
samt dokumentation for at et givent certifikat er gennemgået
og betingelser i certifikatet er overholdt La 23,0-1641/HC-16
(3104307).
Medtaget erklæring vedr. fabrik i Norge samt handelsdokument
fra leverandør i Norge. Virksomheden vil fremsende
informationer vedr. sammenhæng mellem disse (LA 23,0-5220
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(3103315).
Procedure til sikring af, at varer ikke forlader landet før
certifikat er fuldt underskrevet.
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Vejledt om ny lovgivning og om nye certifikater (OEC/FS) samt overgangsordning mellem de gamle certifikater
og de nye samt at der ikke kan underskrives certifikater til afsendelse af varer til lande hvor dette ikke er et
myndighedskrav. Vejledt om hvad der skal kunne dokumenteres i forhold til HC-16 certifikat.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(regnskab, dokumentation og mærkning).
Kontrolleret dokumentation vedr. økologiske produkter. Kontrol af økologidokumentation fra leverandør og for
registrerede ind- og udgående varer.
Kontrolleret mærkning af økologiske fødevarer. Produktet er mærket med EU-logoet, ingrediensliste og
kodenummer. Ingen anmærkninger.

04-12-2018

