Rekvisisjon av helsesertifikat for eksport av ikke-konforme fôrvarer eller
næringsmidler
Tilsynskontor (Mattilsynets avdelingskontor
som fører tilsyn med produsent):
Innsender, hvis annen enn eksportør:
Innsenders tlf:

Eksportør:
Innsenders e-post:

Mottakerland for eksportparti:

Sertifikatformular1:

Forsendelsesmåte (bil/båt/fly/tog/annet (angi)):
Sertifikatkontor (Mattilsynets avdelingskontor
som skal utstedes sertifikatet):
Dato for henting av sertifikat:

Hentes av:

Dato for skipning av varer (hvis kjent):

Eksportør

Bud
Post3

Rekommandert
forsendelse2

1 For

oversikt over helsesertifikat det kan søkes om, se www.mattilsynet.no/skjema
Kostnaden for rekommandert forsendelse belastes eksportøren, ved at eksportør sender inn en ferdig frankert konvolutt direkte til Mattilsynets avdelingskontor.
Husk følgebrev til konvolutten som beskriver formålet.
3 Forsendelse via ordinær post er på eksportørs ansvar. Dersom sertifikatet kommer bort i posten, kan sertifikatkontoret utstede bekreftet kopi av opprinnelig
sertifikat. Se mer informasjon på
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/dette_gjor_du_hvis_et_helsesertifikat_forsvinner.34798.
2

Opplysninger om parti
Produsents navn og godkjennings(eller org.-)nummer:
Produktbeskrivelse; art/tilstand/behandlingsmåte/ opprinnelsesland

Batch nr

Ant.
forpakninger

Netto vekt (kg)

SUM:
Partiet er tilgjengelig for inspeksjon hos (sted/virksomhet):
fra (dato/kl.):

til (dato/kl.):

Hvilke bestemmelser i aktuelt fagregelverk er ikke oppfylt?
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Evt. andre opplysninger:

•

Rekvisisjonen skal sendes til Mattilsynets avdelingskontor minst 3 virkedager før utstedelse av sertifikat, og varepartiet skal
være tilgjengelig for inspeksjon i Norge frem til sertifikatet er utstedt.

•

Sertifikat utstedes ikke for varepartier som ikke er tilgjengelig som angitt.

•

Varepartiet skal oppfylle krav i gjeldende norsk regelverk, med unntak av bestemmelsen(e) som angitt over.

•

Det skal sendes inn én rekvisisjon per produsent og per vareparti. Rekvisisjonen skal sendes til Mattilsynets tilsynskontor.

•

Sertifikatet utstedes ikke før rekvisisjonen er godkjent.

•

Mattilsynets tilsynskontor skal sende behandlet rekvisisjon tilbake til innsender på oppgitt epostadresse.

•

Godkjent rekvisisjon legges ved søknad om sertifikat til Mattilsynets sertifikatkontor.
Innsender bekrefter å ha lest Mattilsynets informasjon og veiledning om utstedelse av sertifikat samt informasjon om
eventuelle krav som gjelder for mottakerlandet på Mattilsynets nettsider www.mattilsynet.no. Innsender bekrefter også å ha
lest og forstått spesifikke krav til denne rekvisisjonen.
Dato og sted

Innsenders navn – gjelder som signatur

For Mattilsynets tilsynskontor:
Partiet er godkjent for utstedelse av sertifikat:
Ja
Nei
For Mattilsynets sertifikatkontor:
Rekvisisjonens saksnummer:

(Inspektørens navn i blokkbokstaver)
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