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Obligatorisk stikprøvekontrol af Varefakta-mærkede varer
VAREFAKTAS RET TIL UDFØRELSE AF STIKPRØVEKONTROL
Varefakta har som formål, at forbrugerne får korrekte, troværdige og kontrollerede oplysninger på
varerne, når de handler. Derfor er stikprøvekontrollen obligatorisk for varer med Varefakta-mærket.
Varefakta ønsker, at flest mulige varer skal bære Varefakta-mærket, og at mærket skal give
forbrugerne tryghed i deres valg, når de handler.
Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept. Kontrollen har til formål at vise, om
minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens
oplysninger og produktet.

STIKPRØVEKONTROLLEN ER EN INTEGRERET DEL AF FONDEN VAREFAKTAS VEDTÆGTER
§ 3. Varefakta udfører kontrol af deklarationer.

ANVENDELSE AF VAREFAKTAS VARE- OG FÆLLESMÆRKE
Varefaktas

vare-

og

fællesmærke

kendetegner

frivillige,

oplysende

og

kontrollerede

varedeklarationer, der er godkendt af Varefakta.
Varefakta er et registreret vare- og fællesmærke ved dansk fællesmærkeregistrering FR 1973 00016,
EU-varemærke registrering nr. 009124934 og nr. 002709038 samt Norsk fællesmærke registrering
nr. 292735.
Herudover er Varefakta-mærket et troværdighedsstempel, der sikrer præcis og lovpligtig
information. Har et produkt Varefakta-mærkning, kan forbrugeren være sikker på, at der ikke er
mangler eller misvisende oplysninger, og at både forhandler og producent overholder
lovgivningen.
Tilladelse til at benytte Varefaktas vare- og fællesmærker gives i henhold til indgået
samarbejdsaftale, Varefakta-forskrifterne for de forskellige varetyper og overholdelse af
”Betingelser for brug af Varefakta på varer”. Anvendes Varefakta-mærket, uden at reglerne
overholdes, overtrædes gældende varemærkelovgivning og Varefakta er i så fald berettiget til at
tilbagetage retten til at anvende Varefaktas vare- og fællesmærker. Varefakta fungerer som en
uvildig instans. Når der opstår sager, hvor reglerne ikke er overholdt, er det derfor vigtigt, at der
straks træffes foranstaltninger, der sikrer korrekte deklarationer.
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Det

er

afgørende,

at

Varefakta-mærket

til

stadighed

kan

leve

op

til

at

være

et

troværdighedsstempel og et registreret vare- og fællesmærke. Varefakta er derfor forpligtiget til
at opretholde retten til dette varemærke. Varefakta undersøger markedet for varer, der bærer
Varefakta-mærket,

men

som

ikke

længere

er

indmeldt

og

varer

som

ifølge

mærkningsindehaveren ikke længere findes på markedet med Varefakta-mærket samt foretager
løbende kontrol af de varer, der bærer mærket.

MISBRUG AF VAREFAKTA-MÆRKET
For at en vare kan bære Varefakta-mærket på emballagen, skal mærkningsindehaveren betale
et abonnement for varen. Hvis der findes en vare i butik med Varefaktas mærke, som der ikke
betales abonnement for, er der tale om misbrug af Varefaktas vare- og fællesmærke. Hvis sådan
et tilfælde opdages af Varefakta, indkøber Varefakta tre stk. af varen og foretager stikprøvekontrol.
Dette for at undgå brud på Varemærkeloven og for at sikre uvildig tredjeparts kontrol. For videre
sagsbehandling henvises der i øvrigt til ”Varefaktas procedure for misbrug af Varefaktas
Varemærke”.

Varefaktas stikprøvekontrol
FREKVENS OG FREMGANGSMÅDE
Cirka en gang om året kan Varefakta lade foretage stikprøvekontrol af alle varer med Varefaktamærke, som kan findes i butik. For produkter med samme recept eller sammensætning, bortset
fra størrelse, antal og varebetegnelse gælder det, at Varefakta udvælger, hvilket produkt, der skal
kontrolleres.
Stikprøvekontrollen omfatter samtlige varer indmeldt af mærkningsindehaveren, uanset om den
enkelte vare stammer fra mærkningsindehaverens egen produktion eller stammer fra en af
mærkningsindehaveren uafhængige leverandører. Kontrollen varierer alt afhængig af varetype og
sikrer, at varen vedvarende er i overensstemmelse med deklarationen.
Produkter til stikprøve udtrækkes statistisk blandt alle Vare-Kontrolkortnumre (VK-numre), der er
aktive i den pågældende måned, hvor udtrækket til stikprøven foretages. Stikprøvekontrollen følger
hermed et årshjul. Varefakta vurderer hvilke typer kontroller/analyser, der skal foretages på de
enkelte varer. Hvis Varefakta vurderer, at der forefindes tilstrækkelig dokumentation for et givent
kontrolparameter, f.eks. en migrationstest, trækstyrketest eller anden dokumentation fra et
akkrediteret laboratorie, sikrer Varefakta, at der ikke bestilles ny dokumentation/analyse.
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Såfremt, at der tidligere har været problemer med en vare f.eks.; hvis der ved sidste stikprøvekontrol
er registreret uoverensstemmelser; hvis Varefakta har modtaget forbrugerhenvendelser eller
lignende, står det Varefakta frit for, at udtage varen igen – også selvom der endnu ikke er gået et
år siden sidste kontrol. Omfanget af prøvningen/analysen fastsættes i øvrigt af Varefakta ud fra
de krav og retningslinjer, Varefakta har fastsat i Varefaktas forskrift for den pågældende
varekategori.
Stikprøvekontrol af varer med Varefakta-mærket kan udføres på eget laboratorium, eksterne
laboratorier eller på prøvningsinstitutter efter Varefaktas eget valg.

KONTROLTYPER
For højrisiko-produkter udtages 100 % af produktkategorien hvert år. For nonfood dagligvarer
gælder det for kategorierne: Sutter, sutteflasker, tamponer.
For alle andre nonfood dagligvarer kategorier udtages 20 % af hver produktkategori pr. kunde pr.
år. Varefakta forbeholder sig retten til, uden varsel, at udtage en større procentandel af en
produktkategori.

EMBALLAGEKONTROL
For varer indkøbt til stikprøvekontrol sammenholdes tekst på emballage med seneste godkendte
artwork.

INDKØB AF VARER TIL STIKPRØVEKONTROL
Varefakta sørger for indkøb af varer til stikprøvekontrol. Til stikprøvekontrollen indkøbes 3 vareprøver
som om muligt skal have forskellig batchkode. Hvis der ikke kan findes varer med forskellig
batchkode, accepteres indkøb af 2 eller evt. 3 varer med samme batchkode. Varefakta søger som
minimum efter varen i 3 forskellige butikker før det udelukkes, at varen kan findes med 3 forskellige
batchkoder. Hvis et produkt ikke har en batchkode, indkøbes de 3 eksemplarer af varen i mindst 2
forskellige butikker.

Kontrolresultater
Stikprøvekontrolrapporten sendes til mærkningsindehaveren. Ved uoverensstemmelser sendes
rapporten desuden til leverandør/producent til kommentering.
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Mindre uoverensstemmelser: Konstateres mindre overskridelser af kontroltolerancer eller
minimumskrav, vil de blive forelagt mærkningsindehaveren 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 prøveresultater være i orden.
Større

uoverensstemmelser:

Konstateres

større

overskridelser

af

kontroltolerancer

eller

minimumskrav, fejl eller mangler, der medfører at produktet ikke opfylder krav fastsat af lovgivning
eller forskriftens krav, betragtes dette som misbrug af Varefaktas mærke og registrerede vare- og
fællesmærke. 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.

Omkostninger forbundet med stikprøvekontrol
Stikprøvekontrollen varierer efter produkttype og omfanget af kontrolpunkter. Prisen for en kontrol
vil derfor variere.
Omkostninger til indkøb og gennemførelse af kontrol/analyse af varer i forbindelse med
stikprøvekontrol

afholdes

af

mærkningsindehaveren.

Hvis

der

anvendes

eksterne

analyselaboratorier eller andre eksterne samarbejdspartnere til stikprøvekontrol, påhviler det
mærkningsindehaveren at betale direkte til laboratoriet eller tilsvarende samarbejdspartner.
Mærkningsindehaveren betaler for alle udgifter i forbindelse med stikprøvekontrollen, uanset om
varen er produceret af mærkningsindehaveren selv eller er leveret til mærkningsindehaveren af
en af dennes uafhængige leverandører.
Omkostninger til forsøg på indkøb af varer, der ikke er opsagt af mærkningsindehaveren, men ikke
kan findes i handelen, pålægges mærkningsindehaveren.
Prøver af dagligvarer indkøbt af eller leveret til Varefakta returneres ikke efter afsluttet kontrol, med
mindre det aftales.
Timeforbrug hos Varefakta i forbindelse med stikprøvekontrol udfaktureres til gældende timesats.
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