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SAMLÆSNING – BESKRIVELSE AF ARBEJDSGANGE 

A + B 
Samlæsning med individuelle officielle forseglinger pr. certifikat – 

Færdigudstedte, separate certifikater fra hver virksomhed – 
Certifikater fremsendes direkte til importør/følger partiet 

 
A - Palleforsegling 

Virksomhed 1 
(samt efterfølgende virksomheder undtagen lukkevirksomhed) 

Slutvirksomhed (lukkevirksomhed) 
Certifikatudstedelse 

Slutvirksomhed 
(lukkevirksomhed) 

Plombering af 
container 

Palleforsegling Tilhørende certifikat(er) Tilsynsmyndighed 
af hver enkelt med angivelse af officielt skal ikke 
palle med plombenummer(-numre) kontrollere 
officiel underskrives (udstedes) og allerede 
plombe udleveres til den ansvarlige indlæssede 

virksomhed. Kopi beholdes produkter 
til egen journalisering. 

Palleforsegling Tilhørende certifikat med Ingen officiel plombe 
af hver enkelt angivelse af officielt på container 
palle med plombenummer(-numre) Containeren er for så 
officiel plombe underskrives og vidt ”afsluttet” for hver 

udleveres til den enkelt virksomhed 
ansvarlige virksomhed. 
Kopi til egen 
journalisering. 
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B – Samlæsning med skillevægge,  

Virksomhed 1 
(samt efterfølgende virksomheder undtagen lukkevirksomhed) 

Slutvirksomhed (lukkevirksomhed) 
Certifikatudstedelse 

Slutvirksomhed 
(lukkevirksomhed) 

Plombering af 
container 

Skillevæggen forsegles med Tilhørende certifikat med 
officiel plombe angivelse af officielt 

plombenummer(-numre) 
underskrives (udstedes) og 
udleveres til den ansvarlige 
virksomhed. Kopi beholdes til 
egen jounalisering. 

Skillevæg Tilhørende certifikat med Ingen officiel plombe 
forsegles med angivelse af officielt på container 
officiel plombe. plombenummer(-numre) Containeren er for så 

underskrives (udstedes) vidt ”afsluttet” for hver 
og udleveres til den enkelt virksomhed 
ansvarlige virksomhed. 
Kopi beholdes til egen 
jounalisering. 
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C 
Samlæsning med en samlet forsegling 

- omfattende partier med individuelle certifikater 
- samme containernummer/seglnummer på alle certifikater 

 

C. 
Forseglingsattestation påføres nederst på certifikatet 

– i certifikatet x’es rubrik til seglnummer ud 
– certifikatet underskrives og afstemples 
– på lukkevirksomhed påføres forseglingsattest nederst på certifikatet(erne) 

Virksomhed 1 
(samt efterfølgende virksomheder undtagen 

lukkevirksomhed) 

Slutvirksomhed (lukkevirksomhed) 
Certifikatudstedelse 

Slutvirksomhed 
(lukkevirksomhed) 

Plombering af container 

• Tilhørende certifikat Containeren 

(udstedes) underskrives og forsynes ikke 

afstemples. Alternativt: med officiel 

certifikatet fremlægges til plombe, men 

underskrift dagen før, men evt. 

afstemples først dagen efter virksomheds- 

(se notat: C.ii) plombe 

• Seglnummerrubrik x’es ud. 

• Der tages kopi af certifikatet 
til egen jounalisering 
sammen med oplysninger 
om samlæsning. 

• Virksomheden sikrer, at 
original fremsendes til 
tilsynsmyndighed ved 
lukkevirksomheden med 
samlæsningsoplysninger 

• Når certifikat med segl nr. 
kommer retur, skal den 
sættes sammen med kopien 
uden segl nr. 

Certifikat 
udstedes for de 
varer, der 
pålæsses med 
underskrift, 
afstempling og 
angivelse af 
plombenummer. 

Tilsynsmyndigheden 
kontrollerer indhold i 
containeren ud fra 
modtagne certifikater 
(underskrevne 
kopier/originaler) i 
henhold til 
normal/fastlagt 
stikprøvefrekvens for 
pågældende 
virksomhed. 

• Containeren plomberes 
med officiel plombe. 
Tilhørende 
certifikatnumre noteres. 

• Forseglingsattestationer 
kan herefter anføres i 
tilhørende originale 
certifikater. 

• Kopi(er) af 
færdigudstedte 
certifikat(er) sendes til 
oprindelig 
certifikatudstedere 
samt egen 
journalisering. 

• Originalcertifikat(er) 
udleveres til 
lukkevirksomhed 
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D 
p.t. kun Rusland,  Kina og Korea 
Rubrik til seglnummer udfyldes på lukkevirksomhed 
– i certifikatet undlades at x’e rubrik til seglnummer ud 
– certifikatet underskrives af lokale tilsynsmyndighed, men afstemples ikke! 
– Certifikatet afstemples først i forbindelse med indførelse af officielt plombenummer af tilsynsmyndigheden ved lukkevirksomheden 

Virksomhed 1 
(samt efterfølgende virksomheder undtagen lukkevirksomhed 

Slutvirksomhed (lukkevirksomhed) Slutvirksomhed 
(lukkevirksomhed) 

Plombering af container 

Varer 
pålæsses 
container 

• Tilhørende certifikat udstedes, Containeren 

(underskrives) men afstemples forsynes ikke 

IKKE. med en 
• Seglnummerrubrik udfyldes officiel 

ikke og x’es ikke ud. plombe, men 

• Kopi af certifikatet tages til evt. 

egen journalisering med virksomheds- 

oplysninger om samlæsning. plombe 

• Original certifikat følger partiet 
eller fremsendes samtidig til 
tilsynsmyndigheden 
(virksomheden). 

• Når certifikat med segl nr. 
kommer retur, skal den sættes 
sammen med kopien uden segl 
nr. 

Varer 
pålæsses 
container 

Tilsynsmyndigheden 
kontrollerer 
stikprøvevis øvrigt 
indhold i containeren 
udfra modtagne 
certifikater 
(underskrevne 
kopier/originaler) i 
henhold til 
normal/fastlagt 
stikprøvefrekvens for 
pågældende 
virksomhed. 
(kopier/originaler) 

• Containeren plomberes 
med officiel plombe. 
Tilhørende 
certifikatnumre noteres. 

• Plombenummeret kan 
herefter anføres i 
tilhørende originale 
certifikater. Certifikater 
afstemples. 

• Kopier af 
færdigudstedte 
certifikater til egen 
journalisering, samt til 
oprindelig 
certifikatudstedere. 

• Originalcertifikat(er
) udleveres til 
lukkevirksomhed 

 


