Ansökan om IP certifiering Lantbruk-Trädgård
Företagsnamn:

Organisations nr:

Kontaktperson:

SE-nr: (vid certifiering av djur)

Postadress:

Kundnr som anges vid SAM-ansökan:

Postnr och Ort:
Produktionsplats - om annan än postadress(= besöksadress)
Ytterligare produktionsplatser (ange adress/-er):
Fakturaadress (om annan än postadress):
Län:

Kommun:

Telefon:

Mobilnr:

E-post:

Hemsida:

IP Sigill
❑ Frukt & grönt:

❑ Frilandsodl.

❑ Potatis

❑ Växthus

❑ Frukt

❑ Bär

❑ Svamp

❑ Groddar /Skott

Grödor/Kulturer:
Grödor:
❑ Spannmål/oljev.
❑ Prydnadsväxter/Plantskola:

Grödor:

❑ inkl förädling och livsmedelssäkerhet
❑ Mjölkproduktion*
❑ Nöt & Mjölk:
❑ Biodling

❑ Nötköttsproduktion

*mjölkkor, kalvar samt rekryteringskvigor

❑ Gris.
❑ Naturbeteskött

TILLVAL

❑ Klimat

IP Grundcertifiering
❑ Mjölkproduktion*

❑ Nöt & Mjölk:

❑ Nötköttsproduktion

*mjölkkor, kalvar samt rekryteringskvigor

❑ Gris
❑ Frukt & grönt:

❑ Frilandsodl.

❑ Potatis

❑ Växthus

❑ Frukt

❑ Bär

❑ Svamp

❑ Groddar /Skott

Grödor/Kulturer:

IP Arbetsvillkor
❑ Certifiering av personalhantering/arbetsvillkor för all anställd eller inhyrd personal som arbetar inom företaget
(den juridiska personen).

Byte av certifieringsbolag:
❑ Ansökan avser byte av certifieringsorgan. Avtal sägs upp med följande bolag:______________________
Överlåtelsehandlingar som krävs enligt standarden ska snarast möjligt sändas till: se.lantbruk@kiwa.com

Parallellproduktion:
Parallellproduktion uppkommer om inte all produktion av samma produkt på företaget omfattas av aktuell IP-certifiering. När det gäller animalieproduktion innebär det att det finns samma djurslag inom samma företag där endast en del av djuren är certifierade enligt IP

❑ Ej aktuellt
❑ Parallellprod. aktuellt, produkt/-er :
Om parallellproduktion ange fastighetsbeteckningar:
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Vid första revisionen ska det kunna styrkas att företaget är registrerat i följande myndighetsregister:
• Nötkreatur - CDB (nötkreatursregistret)

• Alla djur - Jordbruksverkets (anmäla djurhållning)

• Foderföretag - Jordbruksverket (anmäla foderföretag)

• Livsmedel – livsmedelsverket

• Biodling – länsstyrelsen (Anmäl innehav av bisamhällen) • Potatis – potatisregistret (Jordbruksverket)

Övriga upplysningar:

Villkor och åtaganden
Undertecknad godkänner:
❑ Kiwas Allmänna villkor för avtal om certifiering, se

https://www.kiwa.com/4a6807/contentassets/51c08d0dbdf741e69cfe49e703ab6f7e/sweden/kiwasallmanna-villkor-v.2020-09-15.pdf

❑ Att Kiwa hanterar mina personuppgifter i enlighet med Kiwas Dataskyddspolicy, se
https://www.kiwa.com/se/sv/dataskyddspolicy/

❑ Sigill Kvalitetssystem ABs Allmänna villkor för certifiering, se:
https://www.sigill.se/siteassets/pdf/allmant-for-alla/villkor-for-certifiering.pdf

OBS! Samtliga tre rutor ovan måste markeras för att vi ska kunna hantera din ansökan.

Ort

den

Underskrift av behörig(a) firmatecknare

Namnförtydligande

Ansökan skickas till: Kiwa Certifiering, Box 7178, 170 07 Solna, eller som skannat dokument
till se.info@kiwa.com

Glöm inte bifoga ifylld blankett ”Omfattning av den certifierade verksamheten”
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Omfattning av den certifierade verksamheten
Underlag till ansökningsblankett IP Allmänna Villkor bilaga 4 punkt 15.
För att certifiera ditt företag enligt IP-standarden behöver du betala en årlig systemavgift till Sigill
Kvalitetssystem AB. Avgiften är anpassad efter storleken av den certifierade verksamheten och vi
behöver därför få ett underlag från dig.
Var vänlig ange i tabellen uppgifterna som gäller för din certifierade verksamhet.

IP Frukt & Grönt Grundcertifiering
IP Sigill Frukt & Grönt

Ange odlingsyta
/odlingsareal:

Bär, Frilandsgrönsaker och potatis
Konservärtor
Växthusgrönsaker
Växthusgrönsaker - örter & skott
Frukt

ha
ha
kvm
kvm
ha

IP Sigill Spannmål och oljeväxter

Ange odlingsareal:
ha

IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola

Ange växthusyta:

Prydnadsväxter (lökdrivare, krukväxter och annueller)

kvm
Ange yta:

Plantskola (träd, buskar och perenner)

Sigill Biodling

ha
Ange antal
bisamhällen:
st

IP Nöt & Mjölk Grundcertifiering / IP Nöt & Mjölk

Ange antal:

Mjölkkor i produktion (inkl. sinkor)
Djur till slakt/försäljning per år

IP Gris Grundcertifiering / IP Sigill Gris

st
st
Ange antal:

Suggor i produktion
Levererade slaktsvin per år

st
st

IP Fisk & Skaldjur

Ange ton/år:

IP Arbetsvillkor

Ange omsättning för
certifierat företag:

ton

kr
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