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FORSKRIFTENS OPBYGNING 
Forskriften omfatter Varefaktas generelle regler for deklarering af fødevarer.  
VAREFAKTA-deklarationer er varer deklareret med VAREFAKTA-mærket og det dertilhørende mærke 
og sætningen ”Kontrolleret af Varefakta” samt deklareret efter eventuelle VAREFAKTA-krav, som er 
specificeret i denne forskrift.  
En VAREFAKTA-deklaration defineres som værende hele varens emballage herunder obligatoriske 
mærkningsoplysninger, billeder, marketingstekst, anprisninger etc. og som værende selve varens 
deklaration indeholdende varebetegnelse, ingrediensliste, næringsindhold, oplysninger om 
holdbarhed, råd mm. Varefakta kontrollerer dog ikke lovligheden af eventuelle ’fantasi- eller kopi-
navne’ i forhold til Konkurrencelovens bestemmelser. 
Varefaktas mål med VAREFAKTA-kontrollerede varer er at sikre, at de pågældende varer kan 
markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning og EU-
lovgivning samtidig med, at de lever op til en række særkrav opstillet af Varefakta. Varefakta sikrer 
hermed at tekst, billeder og anprisninger på VAREFAKTA-godkendte emballager opfylder kravene i 
lovgivningen og i Varefaktas forskrift. 
 

GYLDIGHEDSOMRÅDE 
Forskriften omfatter færdigpakkede fødevarer. Ved færdigpakkede fødevarer forstås jf. Europa-
Parlamentets og rådets forordning (EU) Nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne Artikel 
2., punkt 2, e: 
 
»Færdigpakket fødevare«: en vare, der som en sådan udbydes til salg til den endelige forbruger 
og til storkøkkener, og som består af en fødevare samt den emballage, hvori den blev pakket, 
inden den blev udbudt til salg, uanset om emballagen omslutter fødevaren helt eller delvis, men 
dog på en sådan måde, at indholdet ikke kan ændres, uden at emballagen åbnes eller ændres; 
»færdigpakket fødevare« omfatter ikke fødevarer, der pakkes på salgsstedet på anmodning af 
forbrugeren eller er færdigpakkede med henblik på direkte salg. 
 

OPLYSNINGER I EN VAREFAKTA-DEKLARATION 
Obligatoriske oplysninger anføres indenfor samme synsfelt sammen med Varefaktas mærke, 
medmindre andet fremgår. Se KRAV TIL DE ENKELTE OPLYSNINGER på side 6 i nærværende forskrift. 
 
Den nedenfor anførte rækkefølge i deklarationen skal som udgangspunkt holdes af hensyn til 
sammenligneligheden med tilsvarende deklarerede produkter. 
 

• Varefaktas mærke samt varens vare-/kontrolnummer (VK-nummer) 

http://www.varefakta.dk/
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• Varebetegnelse* 
• Nettoindhold/Nettovægt* 
• Tilsætning ved tilberedning/fortynding 
• Portionsantal og -størrelse 
• Ingredienser 
• Næringsindhold 
• Opbevaring 
• Holdbarhedsmærkning 
• Sundheds- eller identifikationsmærke 
• Tilberedning, advarsel, anvendelse og/eller råd 
• Firma 

 

*=skal altid være i samme synsfelt. Som samme synsfelt accepteres to sammenstødende flader. Hvis 
pakningen er rund, accepteres det, at oplysningerne kan ses ved en mindre drejning. 

 
Yderligere oplysninger om fødevarens kvalitet (eksempelvis i form af ernærings- og 
sundhedsanprisninger samt kvalitetsanprisninger), der ikke er nævnt i denne forskrift, vil kunne 
anføres, hvis disse godkendes af Varefakta. Varefakta kan afvise, at oplysninger, der anses for 
uvæsentlige eller misvisende, anføres på en VAREFAKTA-godkendt emballage. 
 

VAREFAKTA-DEKLARATIONENS UDFORMNING 
Mærkningen skal være let læselig og uudslettelig. Tekst og symboler skal være i en farve, der 
afviger fra baggrunden. Læseligheden kan eksempelvis påvirkes af, om skriftfarve og 
baggrundsfarve let kan adskilles. Derudover skal der anvendes en skrifttype med en typestørrelse, 
hvor x-højden er mindst 1,2 mm.  
X-højde defineres som beskrevet i FORORDNING Nr. 1169/2011, bilag IV. 
 
Varefaktas mærke skal placeres i deklarationsfeltet og være så stort, at ordet VAREFAKTA 
KONTROLLERET tydeligt kan læses. Se Varefaktas designmanual. 
Varefaktas specifikke logo samt designmanual rekvireres på www.varefakta.dk. 
 
Eventuelle illustrationer og tekst må ikke være misvisende i forhold til de angivne oplysninger i 
deklarationen. Tekst og udformning af VAREFAKTA-deklarationen skal godkendes af Varefakta, 
inden der trykkes. 
 
I øvrigt henvises til BETINGELSER FOR BRUG AF VAREFAKTA PÅ VARER, der kan rekvireres på 
www.varefakta.dk.  

http://www.varefakta.dk/
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EKSEMPEL PÅ EN VAREFAKTA-DEKLARATION 
Eksempel på en VAREFAKTA-mærket deklaration. Varenavnet er fiktivt. 
Tekst markeret med orange er frivillig information. 

Rugbrød med gulerod 
 

 

 
Nettovægt: 900 g                                                                                                                                VK 99999                                                                                                            
Antal: 16-18 skiver.  
 
Ingredienser: Halvsigtet rugmel, surdej (rugmel, vand, surdejskultur), vand, 11 % gulerødder, hvedemel, 
rugkerner, hvedekerner, rugmel, salt tilsat jod, hvedegluten, sirup, eddike, bygmaltmel, bygmaltekstrakt, 
gær.  
 
Kan indeholde spor af sesamfrø og hasselnødder. 
 

Næringsindhold pr. 100 g  

Energi 783 kJ    

 185 kcal    

Fedt 0,9 g    

heraf       

-mættede fedtsyrer 0,4 g    

-enkeltumættede fedtsyrer <0,1 g    

-flerumættede fedtsyrer <0,1 g    

Kulhydrat 37 g    

heraf sukkerarter 3,2 g    

Kostfibre 1,3 g    

Protein 6,5 g    

Salt <0,01 g    

 
Opbevaring: Tørt, ved stuetemperatur (20-25 °C). 

 

Pakket: 8 dage før ”Bedst før”.* 

 

Bedst før:  

Uåbnet: Se lukkeclips. 

Åbnet: I tætlukket pose, som i uåbnet stand.* 

 

Produceret af Brødfabrikken A/S, DK-9999 Brødby, Danmark 

for Brødmarkedet. www.broedmarkedet.dk 

 

Oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta. 

www.varefakta.dk* 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

*VAREFAKTA-krav, defineret i afsnittet ”KRAV TIL DE ENKELTE OPLYSNINGER.” 

http://www.varefakta.dk/
http://www.varefakta.dk/
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KRAV TIL DE ENKELTE OPLYSNINGER PÅ EMBALLAGEN 

 VARENS VARE-/KONTROLNUMMER 

Hver enkelt vare har hos Varefakta et unikt vare-/kontrolnummer. Det aktuelle nummer skal af 
hensyn til Varefaktas stikprøvekontrol, anføres i deklarationsfeltet som "VK xxxxx". VK-nummeret 
skal som udgangspunkt placeres øverst i højre hjørne under VAREFAKTA-mærket på varens 
bagside. 
 
Følgende sætning bør som udgangspunkt anføres i VAREFAKTA-deklarationen "Oplysningerne 
i deklarationen kontrolleres af Varefakta, www.varefakta.dk". 

 VAREFAKTA-MÆRKET 

Varefaktas mærke skal være synligt på VAREFAKTA-kontrollerede fødevarer. Fastsatte krav til 
selve logoets størrelse og farve kan findes i Varefaktas designmanual. Varefaktas logo samt 
designmanual rekvireres på www.varefakta.dk. 
 
Varefakta henstiller til, at Varefaktas mærke vises på varens forside. Varefakta ønsker at gøre 
det så nemt for forbrugeren som muligt at skelne mellem varer med og uden en VAREFAKTA-
mærket deklaration. Når forbrugeren i købssituationen ser VAREFAKTA-mærket på forsiden af 
varen, kan de nemt træffe et oplyst valg, hvor de er garanteret, at de kan finde korrekte 
informationer på bagsiden.  
 
Varefaktas mærke skal som minimum fremgå på varens bagside i sammenhæng med 
varens VK-nummer (se punkt 1 under ”Krav til de enkelte oplysninger”). 

 STYKANTAL 

Stykantal deklareres for produkter, hvor antallet har betydning for forbrugeren, og hvor antallet 
ikke umiddelbart kan ses gennem emballagen. 
 
Stykantallet deklareres: 
- som det absolutte antal 
- som cirka antallet eller 
- som et interval med mindste og højeste antal som grænser, for eksempel ”35-40 styk.”. 

 TILSÆTNINGSSTOFFER 

Ved deklarering af tilsætningsstoffer opfordrer Varefakta til brugen af tilsætningsstoffets e-
nummer fremfor tilsætningsstoffets navn. Tilsætningsstoffers navne er ofte lange og knudrede 

http://www.varefakta.dk/
http://www.varefakta.dk/
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og kan være svære at huske for forbrugeren, mens et nummer er nemmere at finde i 
mængden af ingredienser på en pågældende, vares deklaration. 
 
Tilsætningsstoffer deklareres: 

- Surhedsregulerende middel (E 330) 

 TILSÆTNING VED TILBEREDNING/FORTYNDING 

For varer, der kræver tilsætning af andre ingredienser ved tilberedning, angives: 
 
- art, for eksempel vand eller mælk til kartoffelmospulver, smør til saucepulver eller æg til 

kagemix. 
- mængde i g, dl, liter, stk. eller udmålt med emballagen, for eksempel ”Denne dåses 

indhold”. 
 
Mindre mængder kan angives som spiseskefuld (spsk. = 15 ml), teskefuld (tsk.= 5 ml) eller i 
forhold til eventuelt medfølgende måleske. 
 
På emballagen skal der desuden være en tilberedningsanvisning, såfremt dette er af relevans 
for den pågældende vare. 

 ALKOHOL 

Såfremt at en fødevare indeholder alkohol, anser Varefakta det som god forbrugeroplysning, 
at den pågældende ingrediens specificeres som værende alkohol, hvis dette ikke fremstår 
tydeligt for forbrugeren. Eksempelvis anbefales det, at madeira angives på følgende måde i 
ingredienslisten: madeira (alkohol). Dette for at tydeliggøre ingrediensen ”alkohol” overfor de 
forbrugere, der kan have interesse i at vide, om en fødevare indeholder alkohol eller ej. 
Ovenstående gør sig kun gældende for fødevarer, hvor færdigvaren indeholder alkohol. 

 SPORMÆRKNING 

Mærkning med "Kan indeholde spor af" er ikke en obligatorisk mærkning. Varefakta er dog af 
den overbevisning, at hvis der er risiko for utilsigtet overførsel til fødevaren, uanset at der er 
gennemført alle rimelige foranstaltninger for at undgå kontaminering, skal producenten 
mærke med "Kan indeholde spor af". Det skal fremgå af producentens egenkontrolprogram, 
hvordan der arbejdes på at undgå kontaminering eller anden utilsigtet overførsel til fødevaren. 

Ved spormærkning, skal angivelsen af spor være så præcis som muligt. Hvis der er spor af 
hasselnødder eller risiko for spor af hasselnødder, er det ikke præcist nok at anføre "kan 
indeholde spor af nødder". I et sådan tilfælde skal det fremgå, at produktet "kan indeholde 

http://www.varefakta.dk/
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spor af hasselnødder". Ved beslutning om, om varen skal mærkes med ”kan indeholde spor 
af” henvises til Varefaktas specifikationsskema. Dette kan rekvireres på www.varefakta.dk. 

KRAV TIL OPSÆTNING 

Mærkningen ”Kan indeholde spor af” skal indsættes nedenunder ingredienslisten. Så vidt 
muligt med linjeskift mellem ingrediensliste og spormærkning. Ved spor af eksempelvis hvede 
skal mærkningen skrives som følger: ”Kan indeholder spor af hvede.” Spormærkningen angives 
med samme typestørrelse som informationerne i ingredienslisten. 

Se EKSEMPEL PÅ EN VAREFAKTA-DEKLARATION på side 5 i nærværende forskrift. 

 BEREGNING AF QUID OG BEREGNINGSKONTROL 

Færdigpakkede fødevarer skal være mærket med oplysning om mængden af en ingrediens 
eller en kategori af ingredienser, hvis den eller de indgår i varebetegnelsen og/eller er 
signifikant for varen.  

 
Varefakta modtager af Kunden et udfyldt specifikationsskema, hvori receptspecifikationen er 
angivet. ALLE indgående ingredienser skal anføres i gram eller kg, før svind, også vand og fedt 
som optages under produktion. For sammensatte ingredienser i varen angives ingredienser i 
rækkefølge efter faldende vægt. F.eks. mayonnaise (rapsolie, æggeblomme, etc.).  
 
Kunden skal angive de indgående mængder samt eventuelt svind, hvorefter Varefakta 
beregner QUID-fordelingen (procent-fordelingen) i færdigvaren.  

 NÆRINGSINDHOLD 

FEDTSYRER 
Det er obligatorisk at deklarere indholdet af mættede fedtsyrer. Det er frivilligt at deklarere 
enkeltumættede fedtsyrer og flerumættede fedtsyrer. En VAREFAKTA-deklaration skal dog som 
udgangspunkt også indeholde enkeltumættede- og flerumættede fedtsyrer, da Varefakta 
anser dette som god forbrugeroplysning. Hvis fedtsyreindholdet for enkeltumættede- og 
flerumættede fedtsyrer er så lavt, at det ikke har nogen relevans for forbrugeren, kan dette 
undlades. 
 
Varefakta kontrollerer om de mættede-, enkeltumættede- samt flerumættede fedtsyrer er 
korrigeret for glycerol. Hvis ikke, foretager Varefakta korrektionen og får denne bekræftet hos 
Kunden. 
 
KOSTFIBRE 

http://www.varefakta.dk/
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En VAREFAKTA-deklaration skal som udgangspunkt indeholde kostfiberindholdet, da Varefakta 
anser dette som god forbrugeroplysning. Hvis kostfiberindholdet er så lavt, at det ikke har 
nogen relevans for forbrugeren, kan dette undlades. Det er ifølge lovgivningen ikke obligatorisk 
at deklarere kostfibre. 
 
Varefakta beregner altid energiindholdet i varen. 

 BEREGNINGSKONTROL OG OVERENSSTEMMELSESKONTROL 

Varefakta foretager som udgangspunkt en beregningskontrol af det næringsindhold som 
Kunden har opgivet for varen. Ud fra tabelværdier beregnes den pågældende fødevares 
næringsværdier, hvormed Varefakta kan kontrollere om næringsværdierne er korrekte. 
 
Herudover foretager Varefakta en overensstemmelseskontrol, hvor recepten gennemgås og 
sammenholdes med næringsindholdet. F.eks. salt ifølge recept er 2 %, men salt ifølge 
næringsdeklarationen er 3 g pr. 100 g.  

 FREMSTILLINGS-/PAKKE-/TAPPEDATO  

Fremstillings-/pakke-/tappedato skal anføres: 
 
- på varer med en holdbarhed på mere end seks måneder 
- på dybfrostvarer, uanset holdbarhed 
- på varer hvor ”frisk”, ”årets høst” eller lignende indgår i varebetegnelsen eller som 

anprisning uden for varebetegnelsen. 
 
På andre varer end ovenstående anbefales det altid at deklarere fremstillings-/pakke-
/tappedato. 
 
Fremstillings-/pakke-/tappedato kan anføres ud fra holdbarhedsdatoen, for eksempel: 
”Pakket 3 måneder før ”Bedst før”.”. 

 OPBEVARING/HOLDBARHED 

Deklarationen skal omfatte en opbevaringsanvisning, hvori der anføres, hvordan produktet bør 
opbevares i den uåbnede og åbnede emballage. Eksempelvis: 2 dage i køleskab (højst +5 °C), 
overført til en fødevareegnet beholder. 

 TILBEREDNING, ADVARSEL, ANVENDELSE OG RÅD 

Henvisning til tilberedningsanvisning, advarsler, anvendelse og råd må gerne indsættes i 
VAREFAKTA-deklarationen, såfremt at disse godkendes af Varefakta og er af relevans for 

http://www.varefakta.dk/
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forbrugeren og den pågældende vare. Her anvendes som udgangspunkt følgende 
formuleringer:  

 
- Tilberedning: Se tilberedningsanvisning (angiv placering). 
- Råd: Bør ompakkes før evt. indfrysning. 
- Råd: Øvrige ingredienser i forbindelse med madlavningen skal altid håndteres særskilt. 

Benyt kun rengjorte køkkenredskaber og vask hænder imellem hvert arbejdsskift. 
Gennemsteg altid kødet til kødsaften er helt klar og temperaturen i midten af kødet er 
min. 75 °C. 

- Må ikke nedfryses igen efter optøning. 
- Varen skal gennemsteges. 

 
Det er på varens artwork (dog ikke direkte i Varefaktas deklaration, se eksempel side 5.) også 
muligt, at indsætte hele tilberedningsanvisningen og dermed tilføje den som en integreret del 
af varedeklarationen (typisk på varens bagside).  
Varefakta forholder sig til tilberedningstid, temperaturangivelse, dosering mv. på et overordnet 
teoretisk plan, men altså ikke om anvisningerne rent praktisk er ok. Dette kan vi dog lade teste 
gennem Varefaktas stikprøvekontrol af Varefakta-mærkede varer. 
Det forventes at kunden i samråd med producenten/leverandøren har praktikken på plads 
omkring de angivne tilberedningsanvisninger. 

 DOSERING 

Skal varen doseres, deklareres dette som mængde af produktet pr. passende rumfangsenhed 
for eksempel pr. 1 liter eller 5 liter. Mængden fastsættes af producenten. 

 
Om ønsket kan doseringen anføres i antal mål hvis det fremgår, hvor meget målet rummer, 
for eksempel et kaffemål (7 g) pr. kop (1,5 dl). Herudover kan ristningsgrad og formalingsgrad 
indsættes i en VAREFAKTA-deklaration for kaffe. 
 
Skal produktet fortyndes anføres det, hvor mange gange produktet skal fortyndes. For 
eksempel 1 del koncentrat til 3 dele vand (1 + 3). 

 PRODUKTIONSLAND 

Fødevaren skal præsenteres og markedsføres på en sådan måde, at forbrugeren ikke kan få 
en fejlagtig opfattelse- eller tvetydigt indtryk af, at fødevaren kommer fra et bestemt land eller 
et bestemt sted. 

http://www.varefakta.dk/
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 MULTI-LANGUAGE EMBALLAGER 

På emballager, hvor der fremgår andre sprog end dansk (multi-language emballager) som 
Varefakta ikke har verificeret må Varefaktas mærke ikke fremgå. Dette skyldes, at det ikke vil 
være muligt for forbrugeren at skelne mellem, hvilke oplysninger Varefaktas mærke relaterer 
sig til og hvilke oplysninger mærket ikke relaterer sig til.  
 
På sådanne emballager må følgende sætning påføres: ”Oplysningerne i den danske 
deklaration kontrolleres af Varefakta. www.varefakta.dk VK XXXXX”  
 
Da varen fortsat skal kunne udtages til stikprøvekontrol, skal varens VK-nummer fremgår. VK-
nummeret kan placeres i sammenhæng med Varefaktas kontrolsætning.  

 KVALITETSSIKRING 

Varefakta foretager altid en intern kvalitetskontrol på alle arbejdsopgaver, inden de afleveres 
til Kunden. Det betyder i praksis, at der altid er flere konsulenter der har gennemgået sagen 
inden den afsluttes og afleveres til Kunden. Denne procedure er for at sikre den højeste kvalitet 
i vores arbejde. Herudover sendes den færdige deklaration altid til godkendelse hos 
leverandøren inden, at Varefakta sender deklaration til Kunden. 
 

 LØBENDE GENNEMGANG AF DEKLARATION 

Når Varefakta modtager ændringer til en deklaration, som ikke har været opdateret i mere 
end 2 år, laver Varefakta en grundig gennemgang af deklarationen og tidligere fremsendt 
dokumentation, for at kontrollere, at alle lovgivningsændringer er implementeret korrekt.  
 

 SPECIFIKATIONSSKEMA 

Inden Varefakta kan udarbejde en varedeklaration for en given fødevare, skal Kunden udfylde 
det til enhver tid gældende specifikationsskema udarbejdet af Varefakta. Kunden skal altid 
udfylde det nyeste specifikationsskema, hvilket kan rekvireres på Varefaktas hjemmeside: 
www.varefakta.dk. Password fås ved henvendelse til Varefakta. 

 

INDEN MÆRKNING 
Varefakta skal have tilsendt et fuldt udfyldt specifikationsskema gerne vedlagt analyserapport 
samt datablade for de enkelte ingredienser. Specifikationsskemaet rekvireres på Varefaktas 
hjemmeside www.varefakta.dk under ”Kundemateriale”. Password fås ved henvendelse til 
Varefakta via e-mail: varefakta@varefakta.dk eller tlf.: +45 46 30 45 00. 

http://www.varefakta.dk/
http://www.varefakta.dk/
https://varefakta.dk/specifikationskemaer/
http://www.varefakta.dk/
http://www.varefakta.dk/
mailto:varefakta@varefakta.dk
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Specifikationsskemaet samt den øvrige påkrævede dokumentation, der fremgår af 
specifikationsskemaet, fremsendes af Kunden til Varefakta for Kundens egen regning.  
 
Varefakta skal godkende den færdige etiket inden emballagen trykkes. Enhver senere ændring 

af produktet og/eller emballagen skal meddeles til Varefakta.  

OBLIGATORISK STIKPRØVEKONTROL 
Varefakta kan én gang årligt på eget laboratorium, eksterne laboratorier eller på 
prøvningsinstitutter udpeget eller accepteret af Varefakta foretage stikprøver af VAREFAKTA-
mærkede deklarationer for at sikre, at varen fortsat er i overensstemmelse med varens deklaration. 

Stikprøvekontrollen foretages alene på produkter, der er VAREFAKTA-mærkede. For produkter med 
samme recept eller sammensætning, bortset fra størrelse, antal og navn gælder det, at Varefakta 
udvælger hvilket produkt, der skal kontrolleres. 
 
Stikprøven omfatter blandt andet:  

- akkrediterede analyser til verificering af deklarerede næringsværdier. Værdierne verificeres 
jf. EU’s retningslinjer for tolerancer 

- akkrediteret kontrol af nettovægt og evt. antal i pakning 
- kontrol af, at emballagens informationer stemmer overens med den senest godkendte 

deklaration f.eks. efter en opdatering 
- Varefakta varetager dialog med producent/leverandør ved fund af afvigelser, samt 

indhenter dokumentation på korrigering for afvigelser, når dette er relevant 
- Kunden informeres, hvis der i forbindelse med stikprøvekontrollen er fundet grundlag for, at 

opdateringer er nødvendige. 

KONTROLRESULTATER 
Konstateres mindre overskridelser af forskriftens kontroltolerancer eller minimumskrav, vil de blive 
forelagt Kunden til kommentering. 
Varefakta kan fastsætte en frist inden for hvilken, overskridelserne skal være ophørt. Herefter 
udtages nye prøver til kontrol. Ved denne kontrol skal alle prøver være i orden. I modsat fald afgør 
Varefakta, om produktet fortsat kan opnå deklarering med VAREFAKTA-deklaration.  
 
Konstateres større overskridelser af kontroltolerancer eller minimumskrav, fejl eller mangler, der 
medfører at produktet ikke opfylder forskriftens krav, betragtes dette som misbrug af Varefaktas 
mærke og registrerede vare- og fællesmærke. 

http://www.varefakta.dk/
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Varefakta er derfor berettiget til at tilbagekalde mærkningstilladelsen med øjeblikkelig virkning. 
Varefakta vil i hvert enkelt tilfælde afgøre, hvorvidt produkterne skal tilbagekaldes, eller hvilke andre 
foranstaltninger, der eventuelt skal træffes. 
 
Inden der igen udstedes mærkningstilladelse, skal der foreligge undersøgelsesresultater, der 
dokumenterer, at produktet opfylder alle i forskriftens anførte krav. 
 

KONTROLOMKOSTNINGER 
Udgifter til kontrol og stikprøvekontrol påhviler mærkningsindehaveren. Hvis der anvendes eksterne 
prøvningslaboratorier eller andre eksterne samarbejdspartnere til kontrol eller stikprøvekontrol, 
påhviler det mærkningsindehaveren at betale direkte til prøvningslaboratoriet eller tilsvarende 
samarbejdspartner. 
 
Timeforbrug hos Varefakta i forbindelse med kontrol og stikprøvekontrol udfaktureres til gældende 
timesats. 
  

http://www.varefakta.dk/
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