Rekvisisjonen forelegges Mattilsynets distriktskontor (DK) som fører tilsyn med meieriet der varene produseres (rekvisisjonsDK) med kopi til attesterende distriktskontor (attest-DK). Godkjent rekvisisjon sendes over til attest-DK fra rekvisisjons-DK, med
utstrykning for evt. meieri som DK ikke fører tilsyn med. Et eksportparti kan bestå av meierivarer fra flere produsenter.
Produsentene kan ligge under flere distriktskontors tilsynsområde. I slike tilfeller skal samme rekvisisjon sendes fra eksportør til
flere distriktskontor for behandling. Rekvisisjons-DK overstryker meieri som ikke ligger i deres tilsynsområde. Attesten utstedes
ikke før rekvisisjonen fra samtlige distriktskontor er godkjent. Behandlingstid for rekvisisjon og attest er til sammen 3 virkedager.

Rekvisisjon av attest for eksport av meierivarer
Mattilsynets distriktskontor:
Rekvisisjons DK - Distriktskontor der varen er produsert.

Fra (firma):
Eksportør:
Tlf.:
Det anmodes om utstedelse av (kryss av):
Sunnhetsattest:
Erklæring:
Mattilsynets distriktskontor:

Pre-eksport attest:

Attest DK – Distriktskontoret som skal utstede attesten.

Dato for avhenting av attest:
Attesten hentes på distriktskontoret av:
eksportør:
bud:
rekommandert forsendelse 1 :

ordinær post 2 :

Opplysninger om varepartiet:
Produsent

Godkjenningsnummer

Produktbeskrivelse

Kvantum

Destinasjon (land):
Evt. andre opplysninger:
Partiet er tilgjengelig for inspeksjon hos:

Forsendelsesmåte (bil, båt, fly):

fra (dato/kl.):

til (dato/kl.):

Virksomhetsnavn, sted

Vilkår for utstedelse av attester er at rekvisisjon er godkjent av Mattilsynets distriktskontor der varen er produsert. Partiet skal
være tilgjengelig for inspeksjon og tilfredsstille aktuelle krav i henhold til Matloven og underliggende regelverk, samt importkrav
fra tredjeland. Dersom varepartiet ikke er tilgjengelig som angitt, kan eksportøren ikke påregne at attester blir utstedt.

Fylles ut av Mattilsynets distriktskontor (rekvisisjons – DK):
Varepartiet er godkjent for attestutstedelse:

ja:

nei:
Dato:

Sted:
Stempel

Inspektørens stempel og signatur:
Attestens saksnr. (fylles ut av attest – DK):

Ref. nr.:

1

Kostnaden for rekommandert forsendelse belastes virksomheten, ved at virksomheten sender inn en ferdig frankert konvolutt
direkte til Mattilsynets distriktskontor (attest – DK). Husk følgebrev til konvolutten som beskriver formålet.
2
Velger eksportøren å sende attesten via ordinær post, gjøres dette på eget ansvar. Dersom attesten kommer bort i posten, vil
attesten ikke bli erstattet av en ny attest for dette eksportpartiet.
Rekvisisjon: Dato 02.01.13
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