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Sigill Kvalitetssystem AB (SKAB) driver och utvecklar standarden IP och syftet med standarden är att kvalitetssäkra produktionen 
av livsmedel och prydnadsväxter.   
 
Ansökan 
För att få verksamheten certifierad krävs att företaget står under kontroll. SMAK Certifiering AB (SMAK) 
är ett certifieringsorgan som utövar sådan kontroll för certifiering enligt IP standarden. Du ansöker en-
kelt på www.smak.se.  
 
Regelgenomgång och egenrevision 
Varje år ska du gå igenom regelverket för aktuell produktionsinriktning d v s göra en egenrevision. En åt-
gärdsplan upprättas med eventuella åtgärder. Även om inga regler behöver åtgärdas ska en åtgärdsplan 
upprättas. Det år du inte har revision plats ska åtgärdsplanen skickas in till SMAK senast den 31 mars. 
Om du är ny kund ska åtgärdsplanen skickas in till SMAK innan du får revisionsbesök av din revisor. 
Egenrevisionen kan med fördel göras digitalt via din kundsida som du når via inloggning på 
www.smak.se.  
 
Har du inte tillgång till internet kan du skicka åtgärdsplanen per post till SMAK Certifiering AB, Box 42, 
230 53 ALNARP. 
 
Primärproducenter ska följa IP-regelverket i tre månader innan revision på plats genomförs. 
 
Revision  
Revision innebär att en revisor gör revision på plats och går igenom aktuell regelhandbok. Det görs både 
praktiskt genom att byggnader/anläggningar besöks och teoretiskt med en genomgång av dokumentat-
ion. När revisionen har genomförts har du en månad på dig att korrigera eventuella avvikelser (vid inträ-
desrevision gäller tre månader för korrigering).  
 
Certifikat och kostnader 
Du faktureras för certifieringen enligt gällande prislista. Dessutom ska anslutningsavgift till Sigill Kvalitets-
system AB vara betald innan certifikat utfärdas. Certifikatet visar att företaget är certifierat och uppfyller 
kraven i standarden. På certifikatet står också ditt IP-nummer /GC-nummer/KC-nummer. 
IP-journaler och stödmaterial finns att hämta på Sigill kvalitetssystem AB:s hemsida under respektive 
produktionsinriktning. Regelhandböcker kan beställas av Sigill Kvalitetssystem AB.   
 

 

 Välkommen till SMAK Certifiering AB! 

http://www.smak.se/
http://www.smak.se/

