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Erstatningscertifikater i overgangsperioden fra HC-/generelle certifika-

ter til OEC/FS-certifikater 

Der kan kun udstedes et erstatningscertifikat, hvis attestationerne i erstatningscerti-

fikatet indgår i det oprindelige OEC/FS-certifikat. Det vil sige, at hvis der fx i et af de 

gamle HC-certifikater er en attestation for, at produktet er varmebehandlet ved en 

bestemt temperatur, kan der som udgangspunkt ikke udstedes et HC-

erstatningscertifikat i stedet for et OEC/FS-certifikat.   

Hvis du som eksportør forud for eksporten vurderer, at der kan være en risiko for, at 

modtagerlandet ikke vil indføre en sending ledsaget af et OEC/FS-certifikat, kan du 

alligevel sikre dig, at der kan udstedes et erstatningscertifikat for sendingen, selvom 

erstatningscertifikatet indeholder attestationer, som ikke var med i det oprindelige 

OEC/FS-certifikat.  

Det gør du ved, i forbindelse med udstedelsen af OEC/FS-certifikatet, at vedlægge det 

udfyldte dokument "Baggrundsdokumentation til eventuelle erstatningscertifikater" 

med tilhørende baggrundsdokumentation for, at attestationerne indskrevet i doku-

mentets rubrik I.4. er opfyldte for sendingen. Attestationer i I.4. skal være attestati-

onstekster fra HC'ere/generelle certifikater, som ikke indgår i de nye OEC/FS certifi-

kater, fx varmebehandling eller dansk oprindelse. Link til dokumentet "Baggrunds-

dokumentation til eventuelle erstatningscertifikater" ligger på siden om OEC/FS-

certifikater. 

Du skal være opmærksom på, at dokumentet og den relevante dokumentation skal 

forelægges Fødevarestyrelsen i forbindelse med udstedelsen af OEC/FS-certifikatet. 

Det er ikke muligt at fremlægge dokument og dokumentation, når først OEC/FS-

certifikatet er udstedt. Det underskrevne dokument samt baggrundsdokumentatio-

nen skal opbevares hos dit lokale certifikatkontor. 

Hvis det bliver nødvendigt at få udstedt et erstatningscertifikat, er det dit ansvar som 

eksportør at undersøge og informere din lokale kontrolenhed om, om der er tale om 

myndighedskrav eller kundekrav. Hvis det er et myndighedskrav, skal du endvidere 

give kontrolenheden oplysninger om kontaktperson hos modtagerlandets myndig-

hed.  

 

 


