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1. Sagsnr.:

pi

18-71311K-000047

2b. Navn og adresse p6 bogholderiet
for den autoriserede enhed:

3.

Overgaard Gods AJS
OvergArdsvej 28
8970 Havndal

Overgaard Gods A/S
Overgaardsvej 28
8970 Havndal

86470333
28920292
Driftsansvarlig: EjvindAndersen
E-mail:
ean@overgaardas.com
27614264
P-nr./LBST-nr.: 1003189499
FVST foder godk.-/reg.nr.: R757533

Telefon

Landbrugsstyrelsen
Administration Jordbrugskontrol
Nyropsgade 30
1780 Kobenhavn V

2a.

Navn og adresse

den

autoriserede enhed*:

Telefon:

86470333
28920292
EjvindAndersen
ean@overgaardas.com
CVR-nr.:
27614264
P-nr./LBST-nr.: 1003189499
FVST foder godk.-/reg.nr.: R757533

Mobil:

Mobil:
Kontaktperson:
E-mail:

CVR-nr.:

Navn og adresse p6
kontrolmvnd io heden:

Telefon:

E-mail:

Websted:

33958000
jordbrugskontrol@lbst.dk
www.lbst.dk

Kontrolmyndighedens kontrolkodenr.
DK-oKO-050

Autorisationsnr.: 1 009406
. Evt. produktions- og/eller lageradresse(r) tilknyttet denne enhed vil fremga af bagsiden pa
autorisationsbeviset.

Autorisationen omfatter fslgende produkter og aktiviteter:
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5c.
Virksomhedens aktiviteter

ja

Sidelobende ikkeak^l6dieka ekf iwilalar /Y=ia\

Produktions-

Separat fabriU

Separat produktions-

bvoninosanlao

oo/eller handterinoslinie

Tidsmassigt
adskilt

Oobevarino. fodermidler
Oobevarino. fardiovarer
Oobevarino lasvarer
Rensnino

6.

Torrino
Toastinq

Gyldighedsperiode:
Autorisationen er gyldig til og med den 31 . maj 2019,
eller indtil nyt autorisationsbevis er udstedt.

Formalino

Valsnino
Blandinq

Pelleterino
C)ncFkninn

7.

Paknino

Transoort i l6s vEot
Andet

Seneste kontrol:
16.

Merkninq

x

x

m42017

Til den autoriserede enhed er der tilknyttet (en) ekstra produktions- og/eller lageradresse(r):
Hvis ja, vil adresse(n)(erne) fremgA nedenfor.

Ja

Nej

Navn og adresse p6 produktionsoq/eller laqeradresse nr. 1:

Navn og adresse pi produktionsog/eller laqeradresse nr. 2:

Navn og adresse pA produktionsoq/eller laqeradresse nr. 3:

Telefon:
Mobil:

Telefon:

Telefon:

Mobil:

Mobil:

Driftsansvarlig:

Driftsansvarlig:

Driftsansvarlig:

E-mail:
CVR-nr.:

P-nr./ LBST-nr.:
FVST foder godk.-/reg.nr.:

E-mail:
CVR-nr.:
P-nr./ LBST-nr.:
FVST foder godk.Jreg.nr.

E-mail:
CVR-nr.:
P-nr./ LBST-nr.:
FVST foder godk.-/reg.nr.

Autorisationsn r.:

Autorisationsnr.:

"--- - ''---i-- ---

Lonaktivitet

(X=ja): I Lejemal (X=ja):

-------

Lonaktivitet

.,--

:

i----

',- --

(X=ja): i Lejemil

Autorisationsn r.:

(X=ja):

Lonaktivitet

:

--:'----- - --

(X=ja): I Lejemal fi=ja):

Navn og adresse pa produktionsoq/eller laqeradresse nr. 4:

Navn og adresse p6 produktionsog/eller lageradresse nr. 5:

Navn og adresse pa produktionsoq/eller laqeradresse nr. 6:

Telefon:

Telefon:

Telefon.

Mobil:

Mobil:

Mobil:

Driftsansvarlig:

Driflsansvarlig:

Driftsansvarlig:

E-mail.
CVR-nr.:
P-nr./ LBST-nr.:
FVST foder godk.-/reg.nr.

E-mail:

E-mail:

CVR-nr.:
P-nr./ LBST-nr.:
FVST foder godk.Jreg.nr.:

CVR-nr.:
P-nr./ LBST-nr.:
FVST foder godk.Jreg.nr.

Autorisations

Autorisationsn r.:

:

Autorisationsnr.:
Lonaktivitet

i-

-

(X=ja)' i Lejemel (X=ja)

Lonaktivitet

n

r.:

-----t

-

(X=ja): I Lejemil (X=ja):

Lonaktivitet

:

(X=ja): :i Lejemdl (X=ja):

Kobsordre skal altid suppleres med opl. om okologistatus, oprindelse og certifikat. Skal altid kunne fremvises. Kunden modtager ordrebekraftelse
med vare og okologioplysninger, herunder aut. certifikat. Ved frit leveret har salger altid ret til at gennemga logbog og se dokumentation for
rengoring. Ved transport med egne biler vedlegges rengoringsprocedure som altid skal folges. Ved afhentning skal selger altid kvittere for at det er
varen pa kobsordren som udleveres. Dette for at sikre at der ikke bliver udleveret en forkert vare, med risiko for sammenblanding, samt sikre
sporbarhed. Ved eksterne tilstr@bes at fA kendte transportorer. Transportoren skal oplyse 3 seneste transporter, og at transportmidlet er grundig
rengjort. Transportoren skal altid kunne fremvise logbog og seneste transporter. Varen faktureres med pracis angivelse af vare, kvantum og
okologisk status og Overgaards aut. nr. Fakturaer er altid tilgengelige i NAV. Arkiveres i minimum 5 ir.

I

tngen

I
,

LANDBRUGSSTYRELSEN BEKREFTER, AT OVERGAARD GODS A/S ER AUTORISERET SOM OKOLOGISK VIRKSOMHED

I

OVERENSSTEMMELSE MED DE TIL ENHVER TID GELDENDE oKOLOGIREGLER

8. Erklering
Dette dokument er udstedt pa grundlag af artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 834/2007 og forordning (EF) nr. 889/2008. Den anforte
erhvervsdrivende har undergivet sine aktiviteter myndighedernes kontrol og opfylder kravene i de naevnte forordninger.

Autorisationen meddeles efter lovbekendtgorelse nr. 416 af 3. maj 2011 af okologiloven, $ 7, stk. 'l og 2, og bekendtgorelse fi.716 aI 27. juni
2012 om okologisk jordbrugsproduktion m.v., $ 27. Landbrugsstyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde autorisationen, hvis bestemmelserne i
okologilovgivningen ikke overholdes.

Udstedt af

Landbrugsstyrelsen
Administrativ Jordbrugskontrol

Sted
Dato

Augustenborg
'16. ma(s 2018

Dette dokument underskrives ikke. Dokumentets aegthed og gyldighed kan verificeres pd "Listen over okologiautoriserede virksomheder", som
findes pi Landbrugsstyrelsens hjemmeside: Q][pi/lbst dKitvaerqaaerlde/oekoloorifo{svnrnqsvrrksornheder/autoilsereqe_-vrrkson_1heder,1

