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ERKLÆRING OM ØKOLOGIKONTROL 

Dokumentation, der skal udstedes til den erhvervsdrivende, jf. artikel 29, stk. 1 i økologifor-
ordningen1 

1. Dokumentnummer: 790904 21-03-2019 

2. Den erhvervsdrivendes navn og adresse: 

Snaps Bornholm ApS   
Amaliegade 14, mezz  ,   
1256 København K  

CVR nr.: 37586757 
 

Hovedaktiviteter: 

Forhandling en gros 

3. Kontrolmyndighedens navn, adresse og 
kodenummer: 

Fødevarestyrelsen 
Stationsparken 31-33 
2600 Glostrup 

DK-ØKO-100 

4. / 5. Produktgrupper/Aktivitet/Status 

Forarbejdede produkter: 

 Spiritus / Forhandling en gros / Økologisk  

 

6. Gyldighedsperiode 

Dette dokument vil senest blive fornyet den 31. januar 2020 

7. Kontroldato: 

Ud over selv udstedelsesdatoen i boks 8 kan datoerne for de 4 seneste kontrolbesøg og de tilhørende tilsyns-
rapporter ses på www.findsmiley.dk  (dog ikke for nye virksomheder). 

8. Dette dokument er udstedt på grundlag af artikel 29, stk. 1 i økologiforordningen og forordning om gen-
nemførelsesbestemmelser til økologiforordningen2. Den anførte erhvervsdrivende har undergivet sine akti-
viteter til myndighedernes kontrol i overensstemmelse med kravene i de nævnte forordninger. 

Dato: 21-03-2019 

Udstedende kontrolmyndighed: 

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

                                                             
1 Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologi-

ske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91, med senere ændringer. 

 
2 Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til 
Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for 
så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol med senere ændringer 

http://www.findsmiley.dk/
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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. 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/sdata/Oekologikontrollerede.pdf

