
 
Egenkontrol 
 

Vejledning til søgning efter 
overensstemmelseserklæringer 

for varer solgt i DGFS 
 

Side 1 af 4 

   Branchekode  
 x  Supplerende procedure 
Oprettelsesdato/ af: 
29/4 2015/Ib Jensen 

Ansvarlig:  
Kvalitetsafdeling Ændringsdato/ af: 

30/11-2020 Mie Gunvig  
 

Når kunder efterspørger produktblade/datablade (overensstemmelseserklæringer (OE)) på produkter der kommer i direkte kontakt 
med fødevare, skal I kunne udlevere en kopi. I dette dokument er der links til leverandørernes websites og vejledninger til hvordan 
I finder overensstemmelseserklæringerne siden. 
 
Hvis du har spørgsmål til nedenstående, så er du velkommen til at kontakte mie.gunvig@dagrofa.dk eller på tlf. nr. 72332084 
 
Husk at holde CTRL-tasten nede samtidig med at I klikker på linket 
Hvis I skal finde leverandørens vare nr kan i finde det i Navision under varekort  
 
Leverandør Vejledning 

Carefood:  
 
Tlf.76 12 21 00 
www.carefood.dk 
 

 Klik på det aktuelle produkt  
 Klik på link til overensstemmelseserklæring nedenfor på siden 
 Overensstemmelsen kan udskives 

 

Orklafoods og Frimavafler 1.5: 
www.nicice.dk 

 

    
 

  
 Klik på Overensstemmelseserklæringer i toppen af siden 
 Klik på overensstemmelseserklæring for det ønskede produkter (varenr. kan 

findes i AX)  
 Overensstemmelsen kan udskives 

 
Duni: 
 
Tlf. 44 84 84 22 
https://www.duni.com/da/catalogues/ 

 Klik på: Kataloger 
 Klik på: Rapporter og erklæringer 
 Klik på: Overensstemmelseserklæringer (dette link virker ikke) Dette er påtalt 

for Duni den 26/11 2020 
 
Alternativt: 
Kontakt Duni: info@duni.com eller via vores Distriktschefer i området 
 

Glass4Ever:  Klik på: ”Om GlassForever” 

mailto:mie.gunvig@dagrofa.dk
http://www.carefood.dk/
http://www.nicice.dk/
https://www.duni.com/da/catalogues/
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Friis Hansens Vej 5  
7100 Vejle 
 Tel.: 25 42 16 39  
https://www.glassforever.dk/shop/frontpag
e.html 

 Klik på: ”Godkendelser” 
 Klik på: ”Overensstemmelseserklæringer” 
 Overensstemmelsen udskives (denne OE er generel for alle deres produkter) 

Haahr-co: 
 
Mådevej 20 
6700 Esbjerg 
 
Tlf. 75 12 80 00 
 
www.haahr-co.dk 
 

 Indtast Haahr-co varenummer (kan findes i AX) eller navnet på den vare du 
søger i søgefeltet 

 Klik på billedet  
 Klik på Ikon (Fødevaredokument under billedet). Hvis der ikke vises et ikon, så 

er der ingen OE 
 Fødevaredokument (=OE) kan udskrives 

 

 
InnSale:  
 
Tlf. nr. 7630 1515 
 
www.innsale.com 

 
 Gå ind på www.innsale.com 
 Nederst på siden vælges samhandelserklæringer alternativ brug direkte link 

https://innsale.dk/pages/samhandelserklaeringer 
 Find det ønskede produkt og udskriv overensstemmelseserklæring 

 
 
Ken Storkøkken:  
 
Tlf. 86 24 84 00 
 

 
 

 Indtast varenummer (kan findes i AX) eller navnet på den vare du søger i 
søgefeltet 

 Klik på: det ønskede produkt 
 Klik på: ”Download” PDF-fil til højre for billedet 
 Overensstemmelsen kan udskives 

Multiline: 
Tlf. 70 10 77 00 
7622200635108 

 Klik på: Søg efter vare (eller find produktet i katalog på webshop) 
 Klik på: Produktet 
 Klik på: Klik på: ”Datablade” under billedet, og åben PDF-fil 

https://www.glassforever.dk/shop/frontpage.html
https://www.glassforever.dk/shop/frontpage.html
http://www.haahr-co.dk/
http://www.innsale.com/
http://www.innsale.com/
https://innsale.dk/pages/samhandelserklaeringer
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https://butik.multiline.dk/da  Overensstemmelseserklæring kan underskrives 
Pantom: 
 
Tlf. +45 44 91 86 00 Rødovre 
Tlf. +45 98 52 30 11 Hobro 
www.pantom.dk 

 Søg på det ønskede produkt 
 Klik på produktet 
 Klik på ”Produkt links” 
 Vælg: Overensstemmelses erklæring 
 Åben: ”Overenstemmelseserklæring” 
 Overenstemmelseserklæringen kan udskives 

Private label produkter fra Dagrofa  Log for Food Net  
 Klik på Butik og vælg Egenkontrol 
 Klik på overensstemmelseserklæringer 
 Find den ønskede OE  

Abena: 
Tlf. 74 31 13 30 
https://online.abena.dk/Catalog 

 Kilk på: den ønskede kategori i hovedkataloget i venstre side 
 Vælg den artikel det drejer sig om 
 Klik på: datablade 
 Åben PDF-fil med produktblad 

HW Larsen: 
Tlf. 42 14 03 73 
https://www.hwl.dk/ 

 Søg på varenummer eller produktnavn 
 Klik ind på billedet 
 Scroll ned til: downloads 
 Åben PDF-fil  

Derman Emballage til Fødevaer 
Tlf. 43 99 93 00 
https://www.dermanpack.dk/ 
 

 PDF-fil med datablade er tilgængelig på Food Net 
 Under overensstemmelseserklæringer 
 Mappe: Datablade Derman  
 Nr. på PDF file svarer til varenr. 
 Kontakt Morten eller – hvis problemer. 

Plant2 plast 
Tlf. 64 65 32 77 
https://plant2plast.dk/ 

 Vælg det ønskede produkt 
 Klik på tekst for det ønskede produkt 
 Vælg datablade 
 Klik på ”Hent produktets datablad. 
 Alternativt: 
  Find OE på Food Net under overenstemmelseerklæring/plant2plast  

https://butik.multiline.dk/da
http://www.pantom.dk/
https://online.abena.dk/Catalog
https://www.hwl.dk/
https://www.dermanpack.dk/
https://plant2plast.dk/
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Stryhns-Graasten  A/S   
Tlf : 70 23 07 40 
www.stryhns.dk 

 

Overenstemmelseerklæringer fra Stryhns er tilgængelig på FoodNet under 
Overenstememlseserklæringer/Stryhns 

 

Popz    
Tlf: 58 56 53 5358 56 5  3 53 
www.popz.dk 
 

PDF-fil med overensstemmelseserklæringer er tilgængelig på Food Net under 
overensstemmelse erklæringer/Popz 
 

Condi    
Tlf: 36 75 22 55 
www.condi.dk 
 
 

PDF-fil med overensstemmelseserklæringer er tilgængelig på Food Net under 
overensstemmelse erklæringer/Condi 
 

Orkla Foods (Hornbæk) PDF-fil med overensstemmelseserklæringer er tilgængelig på Food Net under 
overensstemmelse erklæringer/Orkla Foods Hornbæk 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

https://www.google.com/search?q=stryhns+gr%C3%A5sten&amp;sourceid=ie7&amp;rls=com.microsoft:da-DK:IE-Address&amp;ie=&amp;oe=
http://www.popz.dk/
http://www.condi.dk/

