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Vedtak om godkjenning for bruk av Serveringsmerke - Gull

Vi viser til revisjonsbesøk 17.11.2015 utført av Marthe Opland. 

Virksomheten var representert ved:

Eva Schram Rydelius

Regelverk

En virksomhet som ønsker å benytte Debios merker ved økologisk servering må følge kravene i 

Regler for bruk av Debio-merker i serveringer. 

Kravene i serveringsregelverket gjelder i tillegg til kravene som virksomheten er pålagt i øvrig 

generelt eller spesielt regelverk, og det er en forutsetning for økologisk godkjenning at krav 

som stilles til virksomheten i øvrig regelverk er oppfylt.

Som forvaltningsorgan er Debio underlagt bestemmelsene i lov om behandlingsmåten i 

forvaltningssaker (forvaltningsloven) og lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd 

(offentleglova).

Revisjon

Opplysningene innhentet i forbindelse med revisjonen danner grunnlag for den videre 

saksbehandlingen.

Virksomheten har søkt om godkjenning for bruk av serveringsmerke i gull.  Førstegangsrevisjon 

ble utført 17.11.2015 der driftsbeskrivelse-servering datert 21.10.2015 ble gjennomgått.

Virksomheten har i etterkant sendt inn regnskap som , sammen med avtalte tiltak, viser 

minimum 90% innkjøp av økologisk mat. Det vil ved den årlige revisjonen bli etterspurt 

innkjøpsdokumentasjon for de økologiske produktene.
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Vedtak

På grunnlag av revisjonen og øvrige opplysninger, godkjenner vi virksomheten for bruk av 

Debios merker slik det er angitt i vedlagte sertifikat.

 

Vedtaket er fattet med hjemmel i Regler for bruk av Debio-merker i serveringer. Merking og 

markedsføring skal gjøres i overensstemmelse med Debios merkeregler.

 

Godkjenningen forutsetter at til enhver tid gjeldende regelverk følges, og er gyldig inntil ny 

saksbehandling er foretatt.

Vedlagt følger et sertifikat som bekrefter hvilket nivå bruken av økologiske produkter ligger på

hos virksomheten. Virksomheten er ansvarlig for oppbevaring og rettmessig bruk av sertifikatet.

Klageadgang

I henhold til lov 10.02.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28, 

kan dette vedtaket påklages innen tre uker etter at underretningen om vedtaket er mottatt.

Med vennlig hilsen

Reidar Sommer

kvalitetsrevisor

Vedlegg: 

Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak

Sertifikat

Dette dokumentet er godkjent elektronisk, og trenger derfor ikke underskrift.

Side 2 av 2


