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Företagsuppgifter 

Företagsnamn:       

Organisationsnummer:       

Verksamhetsansvarig:       

Postadress:       

Besöksadress:       

E-postadress:       

Hemsida:       

Telefonnummer:       

Faxnummer:       

Namn på kontaktperson:       

Telefonnummer till 
kontaktperson: 

      

E-postadress till 
kontaktperson:

      

      

      

      

Om driftsanläggningar finns 
på fler platser än 
ovanstående ange 
adresser, telefonnummer 
och kontaktperson/-er för 
varje anläggning:       

Nedanstående uppgifter används för att definiera omfattningen av certifieringen samt till underlag för 
statistik. Företagsvisa uppgifter avidentifieras. Ange i tillämpliga fall. 

Produkter som saluförs       

Antal anställda på årsbasis       

      
Produkterna säljs till: 

      

Innehar Ni annan certifiering?       
I så fall vilken:            

Vi är intresserade av revision i (månad/vecka)      

Övriga upplysningar      
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Underskrift 
Sökanden: 

 Har tagit del av och förbinder sig att följa de regler som specificeras i anslutningsvillkoren för IP Livsmedel under 
”Enskild anslutning” (Grundvillkor och anslutningsregler) 

 Har tagit del av och förbinder sig att följa produktionsregler för IP Livsmedel. 

 Har genomfört egenkontroll av aktuellt regelverk för IP Livsmedel. 

 Bemyndigar kontaktperson (om denne är annan person än verksamhetsansvarig) att underteckna revisions- och 
 avvikelserapporter för företagets räkning. 

 Garanterar att alla företagets hanteringsplatser för anmälda produkter omfattas av certifieringen. 

 Åtar sig att meddela förändringar i produktionen som har betydelse för certifieringen till certifieringsorganet. 

 Accepterar att namn, saluförda produkter samt information om godkänd certifiering läggs ut på Internet. 

Ort och datum       

Signatur:       

Namnförtydligande:       

 
Denna blankett fylls i och skickas antingen, 
med e-post till: 
info.sc-sweden@intertek.com   
Märk med ”Anmälan till IP Livsmedel” i ämnesraden. 
med fax till: 
 +46 8 750 03 07  
med brev till: 
Intertek Certifikation AB 
Box 1103 
164 22 Kista 
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