
Prislista IP Sigill och Grundcertifiering 2015

IP Sigill Gårdsbesök, vartannat år

Gårdens baskontroll 4900:-

Tillkommer:

Spannmålsmodul    1000:-       

Frukt och Grönt 1200:-

Grismodul 1200:-

Mjölkmodul 1200:-

Nötmodul 1.200:-

Nötmodul vid kombination 

med mjölkmodul 800

Grundcertifiering Gårdsbesök, vartannat år

Gris 4900:-

IP Livsmedel 7900:-

info.sc-sweden@intertek.com så kontaktas ni av ansvarig.

Administrativ revision, vartannat år

IP Sigill baskontroll,

inklusive en produktionsmodul 1.200:-

IP Sigill eventuell ytterligare

produktionsmodul/st         300:-

Grundcertifiering Gris 1000 :-

IP Livsmedel 1.200:-

Revisionen beräknas ta c:a 3 timmar för en spannmålsgård och c:a 4 timmar för övriga, 

inklusive en modul. Vid ökad tidsåtgång exempelvis på grund av att dokumentation inte 

finns tillgänglig, att flera torkanläggningar eller brukningsenheter behöver besökas utgår 

en timdebitering om 800:-.  Vid extremt lång resväg för enskilda gårdar sker pristillägg 

enligt överenskommelse med er. OBS! Om Ni har en mycket omfattande verksamhet 

eller flera lantbrukare önskar gå samman gör vi en individuell offert för Ert/Era 

företag. Maila info.sc-sweden@intertek.com för information och offert.

Revisionen beräknas ta c:a 3 timmar. Vid ökad tidsåtgång exempelvis på grund av att 

dokumentation inte finns tillgänglig, att flera brukningsenheter behöver besökas etc 

utgår en timdebitering om 800:-.  Vid extremt lång resväg för enskilda gårdar sker 

pristillägg enligt överenskommelse med er. OBS! Om Ni har en mycket omfattande 

verksamhet eller flera lantbrukare önskar gå samman gör vi en individuell offert 

för Ert/Era företag. Maila info.sc-sweden@intertek.com för information och offert.

För offert vänligen sänd email med kontaktuppgifter till 

Läs mer om Interteks tjänster inom IP Sigill och Grundcertifiering Gris: http://www.intertek-sc.com/our_services/food/?lang=sw

Alternativt: www.intertek-sc.com Välj Svenska och klicka på Certifieringstjänster.



Ej inkomna åtgärdsplaner/egenrevisioner för IP Sigill och 

grundcertifiering 31 maj eller 31 december för IP Livsmedel 

mellan liggande år 750:-

Kombinationsrevision exempel:

IP Sigill Gårdsbesök, vartannat år

Gårdens baskontroll 4900:-

Spannmålsmodul   1000:-

Grismodul 1.200:-

Administrativ revision, vartannat år

IP Sigill baskontroll,

inklusive en produktionsmodul 1.200:-

IP Sigill eventuell ytterligare

produktionsmodul/st         300:-

Totalt på tvåårsperioden 8600:-

IP Sigill: Spannmål + Gris / eller Grundcertifiering

Läs mer om Interteks tjänster inom IP Sigill och Grundcertifiering Gris: http://www.intertek-sc.com/our_services/food/?lang=sw

Alternativt: www.intertek-sc.com Välj Svenska och klicka på Certifieringstjänster.


