Prislista 2017 för certifiering av ekologisk produktion
EU-ekologisk certifiering och KRAV-certifiering
I SMAK Certifiering ABs grundpriser ingår en årlig revision med förarbete, restid, uppföljning av avvikelser och utfärdande
av certifikat. Alla priser är exkl. moms. KRAV-licens tillkommer vid KRAV-certifiering, se KRAVs prislista, www.krav.se.
Debiteras separat av KRAV.

Växtodling (åkermark)
Areal upp till 20 ha
21-50 ha
51-100 ha
101-300 ha
större än 300 ha
KRAV-tillägg

3 700 kr
4 800 kr
5 550 kr
6 100 kr
7 400 kr
400 kr

Djurhållning och växtodling (åkermark)
– företag med köttdjur, mjölk, får, fjäderfä (<3000) och/eller gris.
Areal upp till 20 ha
21-50 ha
51-100 ha
101-300 ha
större än 300 ha
KRAV-tillägg

4 200 kr
5 700 kr
6 800 kr
7 800 kr
8 800 kr
750 kr

Extra besök enl. KRAVs regel 2.4.1

1 600 kr

Vid kombirevison i samband med djurhållning och/eller växtodling
Liten, enkel förädling (packning, märkning) av egna produkter
Växthus, biodling

0 kr
500 kr

Äggproduktion och slaktkyckling ≥ 3000 fjäderfä och växtodling (åkermark)
0-100 ha
101-300 ha
> 300 ha
KRAV-tillägg

6 800 kr
7 800 kr
8 800 kr
750 kr

Biodling
Färre än 20 kupor, utan växtodling
20 kupor eller fler, utan växtodling
KRAV-tillägg

3 500 kr
4 500 kr
400 kr

Växthus, svampodling

4 800 kr
400 kr

KRAV-tillägg

Livsmedelsföretag (beredning, slakt, grossist/lager, import)
Enkel verksamhet
Övriga verksamheter
Mycket stora eller komplexa företag, begär offert.
KRAV-tillägg
KRAV-tillägg import
Extra besök enl. KRAVs regel 10.1.7

3 900kr
5 800 kr

Restaurang/storhushåll enligt KRAVs regler

4 500 kr

Kedjecertifiering enligt KRAVs regler

Offert

Produktionshjälpmedel

400 kr
1 200 kr
1 600 kr

Grundpris 3500 kr + 980 kr/tim

Prislista 2017 för certifiering av ekologisk produktion
Tillåtetbedömning

Stickprov
Extra revisionstid

980 kr/tim

0 kr
980 kr/h

Extra revisionstid kan t.ex. uppstå om flera driftsenheter ingår, uppföljningsarbete är
mycket utdraget eller om uppföljande besök krävs.

Produktionsuppgifter inkomna senare än 10 dagar efter SAM-ansökan

800 kr

Korrigerande åtgärder ej inkomna senast 39 dagar efter revision

800 kr

Sen avbokning av revision

1 700 kr

Vid avbokning senare än fem arbetsdagar före avtalad revisionsdag.

Kombinationsrevisioner, tillägg vid fler certifieringar/moduler

3 000 kr

Gäller revision vid samma tillfälle. Grundpris för den enskilda certifiering som har högst pris och priset för
kombinationsrevisionen plus ev. KRAV-tillägg.

Förrevision

980 kr/h + restid á 650 kr/h

