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Villkoren för ekologisk produktion styrs av EU:s lagstiftning (för-
ordning (EU) 2018/848 med tillämpningsförordningar). Lagstift-
ningen beskriver villkor för att produkter och produktionsmetoder 
skall få benämnas ekologiska. Den kräver också att producenten 
eller den som handlar med produkten Business to Business står 
under kontroll av ett kontrollorgan. Läs en förenklad beskrivning 
av förordningarna i de nationella riktlinjerna om ekologisk pro-
duktion https://nationellariktlinjer.ekofakta.se/  

KRAV:s regler för ekologisk produktion bygger på EU:s lagstiftning, 
men på vissa områden har KRAV högre krav än lagstiftningen, 
t.ex. verksamhetens miljöarbete, kemikalier, socialt ansvar. KRAV:s
regler omfattar även några produktionsområden som inte täcks
av EU:s lagstiftning, t.ex. restaurang. 

Ansökan 
Du som producerar, bereder, distribuerar eller lagrar ekolo-
giska produkter, du som importerar ekologiska produkter från 
tredje land eller exporterar sådana produkter till tredje land 
måste göra en anmälan till Livsmedelsverket innan du ansöker 
om certifiering hos SMAK Certifiering. Formulär för anmälan 
finns på Livsmedelsverkets sida www.livsmedelsverket.se 
Sedan ansöker man om certifiering till SMAK Certifiering AB 
(SMAK), gör detta på www.smak.se. Ansökan övergår till avtal 
då den undertecknats av dig och handläggare på SMAK. Avta-
let gäller tills vidare men kan sägas upp skriftligen med två 
månaders uppsägningstid, när som helst under året. 

Verksamhetsbeskrivning och livsmedels-
produkter 
När din ansökan bekräftats ska verksamhetsbeskrivning och 
livsmedelsprodukter fyllas i på Mina Sidor som du når genom 
att logga in på www.smak.se Du får inloggningsuppgifter när 
det finns ett avtal på plats. 

Revision 
En revisor planerar in en revision hos dig på en revisionsresa 
som normalt omfattar flera kunder. Du kontaktas i förväg via 
e-post eller telefon. Även oanmälda revisioner kan före-
komma. Revisionen tar mellan en och fyra timmar beroende
på verksamhetens omfattning. Revisorns uppgift är att kon-
trollera vilka rutiner verksamheten följer för att uppfylla reg-
lerna. En viktig del i detta är spårbarhet, att ingredienser går
att följa i tillverkningsleden så att man kan säkerställa att de
har producerats som ekologiska. Att inte ingredienser kan
kontamineras av livsmedel som inte är ekologiska etc. Var
medveten om att revision inte alltid sker samma årstid som
året innan, utan det kan variera från år till år.

Faktura 
Avgiften för certifieringen är uppdelad på två betalningar; en 
grundavgift som faktureras i början av året och resterande del 
av avgiften som faktureras efter den ordinarie revisionen. 

Korrigerande åtgärder 
Om revisorn vid besöket konstaterar att din verksamhet på 
någon punkt inte följer reglerna skrivs en avvikelse. Du får 28 
dagar på dig att vidta korrigerande åtgärder och skicka verifi-
kat för dessa till revisorn. Revisionen avslutas efter att revi-
sorn har godkänt dina korrigerande åtgärder. Då granskas re-
visionen och efter godkännande utfärdas certifikat. (se punkt 
7). 

Import 
För att få importera ekologiska livsmedel från tredje land ska 
verksamheten vara registrerad i digitala verktyget Traces NT. 
Läs mer på Livsmedelsverket om hur registrering går till. När 
revisionen är granskad och klar godkänner SMAK verksam-
heten som importör i verktyget och du kan göra beställningar 
av produkter från tredje land. Handlar du bara inom EU:s 
medlemsländer krävs inte importansökan. 

Certifikat 
När revisionen är granskad och godkänd utfärdas ett certifi-
kat. Först då har du rätt att märka och sälja dina produkter 
som ekologiska. 

Revision varje år 
Ordinarie revision utförs årligen vid varierande tider under 
året. Dessutom kan din verksamhet få en stickprovsrevision 
som kan vara anmäld eller oanmäld. Ibland väljer vi också att 
analysera råvara/ produkt mot otillåtna resthalter genom att 
ta ut ett prov. (Detta ingår i certifieringskostnaden). 

Nya förutsättningar/kunduppgifter 
Större förändringar i verksamheten ska anmälas löpande 
under året. Kontakta SMAK om du ändrar dina kunduppgifter, 
t.ex. e-postadress, om du byter leverantör 
eller börjar tillverka en ny produkt. 

Välkommen till SMAK Certifiering AB! 

SMAK Certifiering AB 
Hedvig Möllers gata 12 

223 55 Lund 
Telefon (växel) 020-61 62 63 

certifiering@smak.se • www.smak.se 

https://nationellariktlinjer.ekofakta.se/
https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/regler-for-livsmedelsforetag/kontroll-och-markning-av-ekologisk-mat/anmal-din-verksamhet-till-livsmedelsverket

