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I.1 Dokumentnummer

DK-ØKO-100.208-0001931.2022.001

I.2 Erhvervsdrivender  type

☑ Erhvervsdrivende
☐ Gruppe af erhvervsdrivende

I.3 Erhvervsdrivende eller gruppen af erhvervsdrivend

Navn Norlax A/S
Adresse Gartnervænget 31 6855 Outrup
Land Danmark ISO-kode DK

I.4 Kompetent myndighed eller Kontrolmyndighed / Kontrolorgan

Myndighed Fødevarestyrelsen (The Danish Veterinary and Food
Administration)            (DK-ØKO-100)

Adresse Stationsparken 31-33 , 2600, Glostrup
Land Danmark ISO-kode DK

I.5 Aktivitet eller aktiviteter af erhvervsdrivende eller gruppe af erhvervsdrivende

• Tilberedning

I.6 Kategori eller kategorier af produkter som omhandlet i artikel 35, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848  og
produktionsmetoder

• (d) Forarbejdede landbrugsprodukter, herunder akvakulturprodukter, til konsum
Produktionsmetode
– Produktion af økologiske produkter

Dette dokument er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/848 til bekræftelse af, at den erhvervsdrivende eller gruppen af
erhvervsdrivende (vælg det relevante) overholder nævnte forordning.

I.7 dato og sted for udstedelse

Dato 17 december
2022 16:00:17
+0100 CET

Sted Glostrup (DK)

Navn og
underskrif
t

Fødevarestyrelsen
(The Danish
Veterinary and Food
Administration)

I.8 gyldighed

Certifikat gyldig fra 02/12/2022 til 29/12/2024

Certifikat i henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) 2018/848 om økologisk produktion og mærkning
af økologiske produkter

da https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/DK-ØKO-100.208-0001931.2022.001.pdf 1 / 2
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https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/DK-�KO-100.208-0001931.2022.001.pdf
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II.1 fortegnelse over produkter

II.2 Produktmængde

II.3 Oplysninger om jorden

II.4 Liste over bygninger og anlæg, eller enheder, hvor aktiviteten udføres af den erhvervsdrivende eller gruppen af erhvervsdrivende

II.5 Oplysninger om den aktivitet eller de aktiviteter, som den erhvervsdrivende eller gruppen af erhvervsdrivende udfører, og om, hvorvidt
aktiviteten eller aktiviteterne udføres til deres eget formål eller som en underleverandør, der udfører aktiviteten eller aktiviteterne for en anden
erhvervsdrivende, mens underleverandøren forbliver ansvarlig for den udførte aktivitet eller de udførte aktiviteter.

II.6 Oplysninger om den aktivitet eller de aktiviteter, der er udlagt til en tredjemand i overensstemmelse med artikel 34, stk. 3, i forordning (EU)
2018/848

II.7 Liste over underleverandører, der udfører en aktivitet eller aktiviteter for den erhvervsdrivende eller gruppen af erhvervsdrivende i
overensstemmelse med artikel 34, stk. 3, i forordning (EU) 2018/848, for hvilke den erhvervsdrivende eller gruppen af erhvervsdrivende forbliver
ansvarlig, for så vidt angår økologisk produktion, og for hvilke dette ansvar ikke er overdraget til underleverandøren

II.8 Oplysninger om akkreditering af kontrolorganet i overensstemmelse
med artikel 40, stk. 3, i forordning (EU) 2018/848

Navn på
akkrediteringsorganet
Hyperlink til
akkrediteringscertifika
tet

II.9 Andre oplysninger

Certifikat i henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) 2018/848 om økologisk produktion og mærkning
af økologiske produkter

da https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/DK-ØKO-100.208-0001931.2022.001.pdf 2 / 2
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https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/DK-�KO-100.208-0001931.2022.001.pdf

