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 Er deklarationsarbejdet et problem frem for
en udfordring?
 Er mærkningslovgivningen for indviklet?
 Mangler du sparring?
 Skal du deklarere til flere lande?
Varefakta kan hjælpe.

 Vi du vise forbrugerne, at de kan have tillid til dine deklarationer, vælg
Deklarationen udarbejdes fra grunden på baggrund af analyserapporter og et specifikationsskema, du
eller din leverandør har udfyldt og evt. suppleret med datablade.
Varefakta læser korrektur på emballagen og guider dig igennem mærkningsjunglen, så du mindsker
risikoen for tilbagetrækning pga. vildledning.
En årlig stikprøvekontrol sikrer, at oplysningerne i deklarationen er korrekte – og resultaterne kan du
bruge, som en del af din virksomheds egenkontrol og i markedsføring overfor kæder og forbrugere.
Du betaler et årligt abonnement for rettigheden til at bruge Varefakta-logoet på dine varer – og i al
markedsføring af dine varer og din virksomhed.
Arbejdet med deklarationer og stikprøvekontrol betales efter timeforbrug eller fast pris.
Mærkningen på varer med Varefakta kontrolleres ikke af de danske myndigheder i ordinær kontrol.

 Vil du sikre, at dine deklarationer er korrekte?
Du har også mulighed for at få hjælp til dine deklarationer, selvom du ikke skal have Varefakta på
varen.
Arbejdsgangen er den samme, som hvis du skal have Varefakta, men du vælger selv, hvor meget vi
skal hjælpe med. F.eks. kan du få udarbejdet deklarationen og selv stå for korrekturgang og risiko for
evt. vildledning i illustrationer og frivillige tekster.
Vi udfører ikke stikprøvekontrol på varer, der ikke har Varefakta, med mindre du beder os om det.

 Har du færdige deklarationer eller emballager, men vil sikre, at de er i orden?
Vi kontrollerer teksten i deklarationen, gennemgår den øvrige tekst på emballagen og vurderer
illustrationerne – alt sammen i henhold til lovgivningen, og hvor det er relevant, standarder. Også for
at undgå vildledning.
Du får en rapport med vores kommentarer og evt. forslag til rettelser.

 Deklarationer til andre lande
Varefakta kan levere deklarationer til fødevarer og nonfood dagligvarer til 80 lande. Det kan være
deklarationer opbygget fra grunden og regulatorisk tjek med eller uden oversættelse. Med regulatorisk
menes, at Varefakta tjekker, at al mærkningslovgivning i det pågældende land er overholdt. Arbejdet
med andre lande end Danmark, Norge og Sverige udføres ved hjælp af en engelsk samarbejdspartner

 Mangler du en tilladelse?
Skal du introducere novel foods eller f.eks. rengøringsmidler med biocider, kan vi hjælpe med at finde
de rigtige formularer og hjælpe dig med ansøgningen til myndighederne.

 Ernæringsmærker
Ønsker du at bruge ernæringsmærker, som f.eks. Nøglehul eller Fuldkornsmærke på dine produkter,
kan vi kontrollere, om varerne opfylder kriterierne, og at deklarationen også er i henhold til reglerne.

 Synes du, at lovgivningen er tung og svær at forstå?
Vi hjælper dig med at forstå paragrafferne i mærkningslovgivningen.
Hos os, kan du f.eks. få rådgivning om:
- fortolkning af lovgivning
- fødevarekontaktmaterialer
- REACH og faremærkning/CLP
- fortolkning af standarder m.v.
- tekst og ordlyd til f.eks. annoncer eller hjemmesider
- kontakt til myndigheder

 Har du brug for rådgivning/sparring
Har du brug for sparring eller generel rådgivning om mærkningslovgivning, kan du købe et forudbetalt
rådgivningsabonnement, eller betale fra gang til gang.

 Er du indkøber, og vil du have vurderet varens egenskaber, inden du køber?
Varefakta kan hjælpe dig med at vurdere varen, inden du køber ind. Er du i tvivl om, hvilken vare du
skal vælge, kan vi gennemgå varerne for dig og skabe et overblik over udvalget.
Vores laboratorium kan hjælpe dig med at afprøve og vurdere nonfood-varer i forhold til lovgivningen
og Varefakta’s minimumskrav – en fordel, hvis du skal have Varefakta på varen.
For afprøvninger, som vi ikke kan foretage på eget laboratorium, hjælper vi dig med kontakten til
relevante laboratorier.

 Er du i tvivl om teksten i dine reklamer eller på din hjemmeside?
Lad Varefakta kaste et kritisk øje på reklamerne, inden de går i trykken. Er ernæringsmærkerne
placeret korrekt? Holder den beskrivende tekst om varerne?
Vi hjælper dig med at tilrette tekster på jeres hjemmeside, i tilbudsaviser og reklamematerialer.

 Sælger du dagligvarer over internettet?
Spørg os om, hvad det kræver af dine deklarationer.

 Har du styr på dit menukort?
Må du kalde kødboller svenske, hvis du selv har fremstillet dem i din restaurant? Vi hjælper dig med
svaret!
Vi kan hjælpe dig med at vurdere dit menukort og din hjemmeside, så du bruger de rigtige
benævnelser, og dine gæster ikke bliver skuffede, fordi de har fået serveret noget andet, end det de
forventede.Vi kan også hjælpe dig med at beregne næringsværdier og næringsindhold på
restaurationsmad – vis os din opskrift/recept, så finder vi frem til de korrekte værdier – og hvis du
ønsker det, kontrollerer vi, om du kan bruge Nøglehulsmærket på nogle af retterne.

 Har du brug for opdatering på mærkningsområdet?
Vi tilbyder individuel rådgivning/kursus med fokus på netop dine produkter og problemstillinger.

 Har du fået en sur smiley eller en anmærkning pga. mærkningen af dine varer?
Ring og hør, om vi kan hjælpe dig.

 Fødevarekontaktmaterialer
Vi kan hjælpe dig med at gennemgå din dokumentation og sikre, at du har de
overensstemmelseserklæringer, der er nødvendige - og at de indeholder de nødvendige
oplysninger.

 Deklarationer på personlig pleje
Vi sikrer, at dine deklarationer opfylder kosmetiklovgivningen. Vi kan hjælpe dig, hvis du
ønsker produkterne vurderet og rådgiver om anprisning af egenskaber.

 Supplerende analyser eller blot en uvildig kontrol
Vil du blot have kontrolleret dit produkt, hjælper vi med at tilrettelægge en stikprøveplan.
Vi kan også hjælpe med at rådgive om supplerende analyser, f.eks. DNA-analyser på
kødholdige produkter.
Alle opgaver løses til både fødevarer og nonfood dagligvarer til det danske, norske og
svenske marked.

n:\arkiv2\I27-36\228239.docx

Kontakt
Navn:
Titel:
Tlf.:
E-mail:

Heidi Søsted
Adm. direktør
46 30 45 11
hs@varefakta.dk

Adresse:
Tlf. :

Københavnsvej 106, H-3, 4000 Roskilde
46 30 45 00

FØDEVARER

NONFOOD

Vi rådgiver om:

Vi rådgiver om:

Analyser
Anprisninger – herunder sundhedsanprisninger
Anvendelse af tilsætningsstoffer
Deklarationer til andre lande
Forbrugerhenvendelser
Fuldkornsmærket
Kontakt til myndigheder
Let/light
Lovgivning
Nøglehulsmærkning
RI (Reference indtag)
Stikprøvekontrol
Tekst i reklamer, tilbudsaviser m.v.
Undervisning i mærkning
Varedeklarationer
Vildledning
Økologi

Anprisninger
Deklarationer til andre lande
Forbrugerhenvendelser
Fødevarekontaktmaterialer
Kontakt til myndigheder
Lovgivning
Minimumskrav
Produktsikkerhed
REACH
Standarder
Stikprøvekontrol
Tekst i reklamer, tilbudsaviser m.v.
Test af varer
Undervisning i mærkning
Varedeklarationer
Vildledning
Vurdering af varers egenskaber
Produkter til personlig pleje

