LIVSMEDEL FRÅN
HÅLLBAR
PRODUKTION
LAGEN OM OFFENTLIG
UPPHANDLING SOM VERKTYG
VILL DU VETA MER?

Mer information om certifierade företag. Vilka hållbarhetskriterier de uppfyller.
Hur företag gör för att certifiera sin verksamhet enligt IP-standardens olika
nivåer. Vilka som utför revisionerna och hur det går till. Information om märkningen Svenskt Sigill.
Kontakt: www.sigill.se, info@sigill.se och telefon 08-787 59 50

ER UTMANING
- VÅRT UPPDRAG
Krav på hållbar produktion måste vara densamma
var produktionen än sker, och får inte begränsas av
det geografiska område som omfattas av svensk
lagstiftning.
Människor, djur och miljö påverkas lika
mycket av produktionens konsekvenser oavsett var på jorden den sker.
Genom att köpa in säkra livsmedel
som producerats av företag som tagit
ansvar för både djur och natur kan
offentlig sektor bidra till att miljökvalitetsmålen nås. Det ställer stora krav
på den som arbetar som inköpare i
offentlig sektor och förutsätter systematik i flera led.

Ekologiskt är bra men inte tillräckligt.
För att begreppet hållbar produktion
ska få ett reellt värde krävs också en
hög livsmedelssäkerhet, en omfattande
djuromsorg och resurshushållning.
Inköp formas efter varje organisations
strategi, policy, miljömål etc. Kraven
som ställs i en hållbar/miljöanpassad
upphandling och uppgifterna som lämnas i anbudet måste kunna följas upp.

ENKLASTE OCH MEST RESURSEFFEKTIVA SÄTTET ÄR EN
TREDJEPARTSCERTIFIERING.

VÅRT
ERBJUDANDE

Tre nivåer av tredjepartscertifieringar med väl
definierade hållbarhetskriterier.

IP-CERTIFIERING ENLIGT
GRUNDNIVÅN

Omfattar regler gällande livsmedelssäkerhet baserade på de gemensamma bestämmelserna inom EU samt
regler om djurskydd baserade på
svensk lagstiftning. Genom att kräva
certifiering enlig Grundnivån, eller
motsvarande, kan inköparen vara
säker på att få livsmedel som är producerade enligt minst nivån i svensk
lagstiftning utan att det i kraven hänvisas till svensk lag.

IP-CERTIFIERING ENLIGT
SIGILLNIVÅN

Bygger på Grundnivån men de certifierade företagen uppfyller dessutom
högre krav inom livsmedelssäkerhet,

djuromsorg och miljöansvar.
Livsmedlet får marknadsföras med
kontroll- och ursprungsmärkningen
Svenskt Sigill.

IP-CERTIFIERING ENLIGT
TILLVALSNIVÅN

Tillvalsnivån innehåller Klimatcertifiering och Naturbeteskött. Den bygger
på Sigillnivån men de certifierade företagen uppfyller dessutom krav som
innebär att de vidtagit åtgärder för att
minska sin klimatpåverkan ytterligare
- Klimatcertifiering. Eller så har djuren
betat på de svenska naturbetsmarkerna – certifierat Naturbeteskött.
Livsmedlet får marknadsföras med
märkningen Svenskt Sigill - Klimatcertifierad respektive Svenskt Sigill
Naturbeteskött.

TREDJEPARTSCERTIFIERING

En certifiering under ackreditering följer ett internationellt accepterat regelverk där det finns krav på oberoende,
kompetens och regelbunden uppföljning. Ett ackrediterat Certifieringsorgan har som tredje part granskat ett
certifierat företags verksamhet och
intygar genom att utfärda ett certifikat
att kraven i den avsedda standarden
följs. IP-standarden och Certifieringsorganen är granskade och godkända
av Swedac.

UPPFÖLJNING AV LEVERANTÖREN

Det säkraste, mest resurseffektiva och
därför enklaste sättet att följa upp en
leverantör är att kräva en certifiering
som omfattar de uppställda kraven.
Alternativet är att göra återkommande leverantörskontroller och kräva in
dokumentation som styrker det som
avtalats.

ATT KRÄVA CERTIFIERING
I EN UPPHANDLING

Ja, man kan kräva certifiering i en
upphandling. Vid utvärdering av anbuden ingår att bedöma om leverantören
som lämnat anbudet har förmåga att
leva upp till de ställda kraven som
efterfrågas i upphandlingen. I denna
fas kan man kräva att leverantören
har ett intyg gällande kvalitet och miljö
utfärdat av ett oberoende organ.

KRÄV ATT LEVERANTÖREN HAR EN TREDJEPARTSCERTIFIERING OCH
GE EXEMPEL PÅ ETT SÅDANT SYSTEM
Sigill Kvalitetssystem AB är standardägare till IP-standarden och utvecklar och förvaltar denna tillsammans
med kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill. Vi erbjuder också andra nivåer av kvalitetssäkring.

STÄLL KRAV PÅ ATT LIVSMEDELET HAR EN TREDJEPARTSCERTIFIERING SOM OMFATTAR DEN CERTIFIERINGSNIVÅ NI VÄLJER.
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