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I.1 Dokumentnummer

SE-EKO-01.752-0001143.2023.001

I.2 Typ av aktör

☑ Aktör
☐ Aktörsgrupp

I.3 Aktör eller aktörsgrupp

Namn HAFI, Hallands Fruktindustri AB
Adress Brännarp 147 30577 Getinge
Land Sverige ISO-kod SE

I.4 Behörig myndighet eller kontrollmyndighet / kontrollorgan

Myndighet KIWA Certification AB (SE-EKO-01)
Adress Box 7178 , 17007, Solna
Land Sverige ISO-kod SE

I.5 Aktörens eller aktörsgruppens verksamhet

• Beredning
• Distribution/utsläppande på marknaden
• Export

I.6 Produktkategori(er) som avses i artikel 35.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 (1) och produktionsmetoder (välj det som
är tillämpligt)

• (a) Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial
Produktionsmetod:
– ekologisk produktion med icke-ekologisk produktion

Denna handling har utfärdats i enlighet med förordning (EU) 2018/848 för att intyga att aktören eller aktörsgruppen (välj det som är tillämpligt)
följer bestämmelserna i den förordningen.

I.7 Ort och datum

Datum 08 mars 2023
11:27:55 +0100
CET

Ort Solna (SE)

Namn och
underskrif
t

KIWA Certification
AB

I.8 Giltighet

Certifikatet är giltigt fr.o.m.
den

08/03/2023 t.o.m. den 31/12/2024

Certifikat enligt artikel 35.1 i förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av
ekologiska produkter

sv https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/SE-EKO-01.752-0001143.2023.001.pdf 1 / 2

D
el

 I:
 O

bl
ig

at
or

is
ka

 u
pp

gi
ft

er

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/SE-EKO-01.752-0001143.2023.001.pdf


UTFÄRDAT

II.1 Förteckning över produkter

II.2 Produktkvantitet

II.3 Uppgifter om mark

II.4 Förteckning över de lokaler eller enheter där aktören eller aktörsgruppen bedriver verksamheten

Adress eller geografisk plats Aktörens verksamhet Beskrivning av den verksamhet som avses i del I punkt 5

HAFI, Hallands Fruktindustri AB, Brännarp,
GETINGE

Beredning Produktion av sylt, puré, gelé, saft, frukt och grönsakssås.

HAFI, Hallands Fruktindustri AB, Brännarp,
GETINGE

Export Produktion av sylt, puré, gelé, saft, frukt och grönsakssås.

HAFI, Hallands Fruktindustri AB, Brännarp,
GETINGE

Distribution/utsläppande på
marknaden

Produktion av sylt, puré, gelé, saft, frukt och grönsakssås.

II.5 Uppgifter om den verksamhet som aktören eller aktörsgruppen utför och huruvida verksamheten bedrivs för egen del eller som underleverantör
som utför verksamheten till förmån för en annan aktör och där ansvaret för den utförda verksamheten ligger kvar hos underleverantören

II.6 Uppgifter om verksamhet som lagts ut på en tredje part i enlighet med artikel 34.3 i förordning (EU) 2018/848

II.7 Förteckning över underleverantörer som bedriver sådan verksamhet till förmån för aktören eller aktörsgruppen i enlighet med artikel 34.3 i
förordning (EU) 2018/848 för vilken ansvaret vad gäller ekologisk produktion ligger kvar hos aktören eller aktörsgruppen och för vilken ansvaret
inte överförts till underleverantören

II.8 Uppgifter om kontrollorganets ackreditering i enlighet med artikel
40.3 i förordning (EU) 2018/848

Ackrediteringsorganets
namn

SWEDAC

Hyperlänk till
ackrediteringscertifika
tet

https://search.swedac.se/sv/ackrediteringar/191
3/a003181-004

II.9 Annan information

302799

Certifikat enligt artikel 35.1 i förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av
ekologiska produkter
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