
IP LIVSMEDEL 

VARFÖR IP LIVSMEDEL?
En certifiering mot IP Livsmedel är det mest effektiva sättet att visa dina kunder att ditt företag tar ansvar och har full 
koll på livsmedelssäkerheten och är oftast ett inköpskrav för att få sälja till bland annat dagligvaruhandeln.
Reglerna i IP Livsmedel är baserade på det som lagen kräver och med IP Livsmedel kan ditt företag känna sig trygg vid 
myndighetskontroll 

FÖR VILKA TYPER AV LIVSMEDELSFÖRETAG? 
IP Livsmedel fungerar lika bra för många olika typer av livsmedelsföretag; förädling, packeri, lager, grossister, slakterier, 
restaurangverksamhet med flera men även företag utan fysisk hantering av livsmedel, tex matmäklare, tradare.

JÄMFÖRT MED ANDRA MOTSVARANDE CERTIFIERINGAR - VAD ÄR SKILLNADEN?
IP Livsmedel bygger inte på ett ledningssystem och lämpar sig därför bra till små  och medelstora företag och/eller före-
tag med en mindre komplex verksamhet. Innehåller det nödvändigaste och är inte så administrativt tung.

SÅ GÖR DU FÖR ATT BLI CERTIFIERAD
1. Själva revisionen sker av ett certifieringsorgan och det första du gör är att anmäla om revision till dem. Det finns 5  
    olika certifieringsorgan att välja mellan och du bestämmer vem du vill anlita: KIWA, SMAK, HS Certifiering, Intertek och  
    Controlcert. Du planerar när första revisionen ska ske tillsammans med certifieringsorganet. 

2. Du kan redan nu ta del av de regler som ingår på vår hemsida www.sigill.se. Innehållet i reglerna bygger på lagstift- 
    ning och branschriktlinjer och innehåller bland annat HACCP, personalhygien, rengöring. allergenhantering, spårbar- 
    het, märkning, sårbarhetsanalys och mycket mer.  
    Ni som är ett företag utan fysisk hantering av livsmedel har något färre regler att leva upp till.
   
3. Revision sker på plats varje år under de tre första åren därefter vartannat är. De år som ingen revision sker på plats   
    ska du göra en egenkontroll.
    När ni är godkända för revision utfärdas ett certifikat.

4. Beträffande kostnader för en certifiering består den av två delar, dels en årlig systemavgift som är baserad på företa-
    gens omsättning, se www.sigill.se, dels kostnaden för själva revisionen. Uppgift om revisionskostnaden får du från det 
    certifieringsorgan du väljer. 

VAR FINNS MER INFORMATION?
På www.sigill.se kan du bland annat läsa mer om IP Livsmedel, ta del av regelhandboken, hitta kontaktuppgifter till certi-
fieringsorganen och se vilka företag som är certifierade mot IP Livsmedel. 

Kontakta gärna vår kundservice om du vill veta mer: 010-184 45 00, info@sigill.se 


