
  

 
 

Organisationsnummer: 
556021-0261 
 
Certifikatets ursprungsdatum:  
30 september 2018 
 

Certifikatets sista giltighetsdag: 
31 december 2022 
 

Beslut Aktivitetsnummer:  
ACTY-2021-480993 

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification 
Agreement.  This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification.  
Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. 

The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.   

Torbjörn Rudqvist 
MD, Business Assurance Nordics 
 

Intertek Certification AB 

P.O. Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden 

 

Detta certifikat intygar att följande organisation: 

ICA Sverige AB 
 

Huvudkontor: Kolonnvägen 20, 169 71 Solna, Sverige 

Övriga platser enligt appendix sid 1-2. 

har granskats av Intertek och är i överensstämmelse med kraven i 

EU ekologiskt  
 

Uppfyller kraven i rådets förordning (EG) 834/2007 samt kommissionens 

förordning (EG) 889/2008 om ekologisk produktion och märkning av 

ekologiska produkter med omfattning:  

Införsel, import, distanshandel (internet), distribution samt marknadsföring av 

livsmedel i eget varumärke samt grossistverksamhet. 
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Detta appendix identifierar ytterligare platser för ledningssystemet hos 

ICA Sverige AB 
Detta appendix är kopplat till certifikat # 556021-0261 och är endast giltigt tillsammans med det 
 

DE Helsingborg Långebergavägen 100,  
256 69 Helsingborg, Sverige 

Införsel, import, distribution samt 
marknadsföring av livsmedel i eget varumärke 
samt grossistverksamhet. 

ICA Frukt & Grönt Långebergavägen 100,  
256 69 Helsingborg, Sverige 

Införsel, import, distribution samt 
marknadsföring av livsmedel i eget varumärke 
samt grossistverksamhet.  

CL Kungälv Truckgatan 15,  
442 80 Kungälv, Sverige 

Införsel, import, distribution samt 
marknadsföring av livsmedel i eget varumärke 
samt grossistverksamhet. 
  

CL Västerås Saltängsvägen,  
721 32 Västerås, Sverige 

Införsel, import, distribution samt 
marknadsföring av livsmedel i eget varumärke 
samt grossistverksamhet.  

DE Borlänge  Planerargatan 3,  
781 70 Borlänge, Sverige 

Införsel, import, distribution samt 
marknadsföring av livsmedel i eget varumärke 
samt grossistverksamhet.  

DE Kallhäll Mejerivägen 2,  
176 71 Kallhäll, Sverige 

Införsel, import, distribution samt 
marknadsföring av livsmedel i eget varumärke 
samt grossistverksamhet.  
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DE Kallhäll Mätarvägen 9,  
196 37 Kungsängen, Sverige 

Införsel, import, distribution samt 
marknadsföring av livsmedel i eget varumärke 
samt grossistverksamhet.  

SP Linköping Köpetorpsgatan 8,  
582 78 Linköping, Sverige 

Införsel, import, distribution samt 
marknadsföring av livsmedel i eget varumärke 
samt grossistverksamhet. 

SP Årsta Transportvägen 17,  
117 43 Årsta, Sverige 

Införsel, import, distribution samt 
marknadsföring av livsmedel i eget varumärke 
samt grossistverksamhet. 

SP Uppsala Rapsgatan 25,  
754 50 Uppsala, Sverige 

Införsel, import, distribution samt 
marknadsföring av livsmedel i eget varumärke 
samt grossistverksamhet. 

EHL Göteborg Arendalsvägen 12,  
418 78 Göteborg, Sverige 

Införsel, import, distanshandel (internet), 
distribution samt marknadsföring av livsmedel i 
eget varumärke samt grossistverksamhet 

EHL Jordbro Dåntorpsvägen 30,  
136 50 Jordbro, Sverige 

Införsel, import, distanshandel (internet), 
distribution samt marknadsföring av livsmedel i 
eget varumärke samt grossistverksamhet 

EHL Brunna Mätarvägen 30,  
196 37 Kungsängen, Sverige 

Införsel, import, distanshandel (internet), 
distribution samt marknadsföring av livsmedel i 
eget varumärke samt grossistverksamhet 
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