BELFOR Danmark A/S
Fabriksvej 6
4200 Slagelse

J.nr. 2020-22-727-127220,
Ref.
Dato: 09-11-2020

Økologikontrolerklæring 2021 (BELFOR Danmark A/S)
Find din nye erklæring om økologikontrol på fvst.dk

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en ny erklæring, som bekræfter, at din virksomhed
er omfattet af økologikontrol.

Erklæringen vil være tilgængelig på Fødevarestyrelsens liste over økologikontrollerede virksomheder inden for 48 timer. Listen ses her: https://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/sdata//Oekologikontrollerede.pdf..

Regler brugt i dette brev
Offentliggørelse af erklæringer om økologikontrol sker efter artikel 92b i forordning
nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til rådets forordning (EF) nr.
834/2007 om økologisk produktion, mærkning og kontrol, med senere ændringer.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fødevarestyrelsen.

Med venlig hilsen
Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup
Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk

Erklæring om økologikontrol
Dokumentation, der skal udstedes til den erhvervsdrivende, jf. artikel 29, stk. 1 i Rådets forordning
(EF) nr. 834/2007
1. Dokumentnummer: 765859-091120
2. Den erhvervsdrivendes navn og adresse:

3. Kontrolmyndighedens navn, adresse og
kodenummer:

BELFOR Danmark A/S
Fabriksvej 6,
4200 Slagelse

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup

CVR nr.: 33649282

DK-ØKO-100

Hovedaktiviteter:
Opbevaring
4. / 5. Produktgrupper/Aktivitet/Status
Forarbejdede produkter:
• Færdigpakkede fødevarer / Opbevaring / Økologisk
6. Gyldighedsperiode
Dette dokument vil senest blive fornyet den 31-12-2021
7. Kontroldato:
Ud over selve udstedelsesdatoen i boks 8 kan datoerne for de 4 seneste kontrolbesøg og de tilhørende tilsynsrapporter ses på www.findsmiley.dk (dog ikke for nye virksomheder).
8. Dette dokument er udstedt på grundlag af artikel 29, stk. 1 Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 og forordning
(EF) 889/2008 med senere ændringer. Den anførte erhvervsdrivende har undergivet sine aktiviteter til
myndighedernes kontrol i overensstemmelse med kravene i de nævnte forordninger.
Dato: 09-11-2020
Udstedende kontrolmyndighed:
Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
Dette dokument underskrives ikke. Dokumentets ægthed og gyldighed kan verificeres på Listen over de af
Fødevarestyrelsen økologikontrollerede virksomheder
(https://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/sdata//Oekologikontrollerede.pdf ), hvor det til enhver tid
gældende dokument er vedhæftet i pdf-format ud for den erhvervsdrivende.

Side 1 af 1
Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup
Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk

