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Torbjörn Rudqvist 
MD, Business Assurance Nordics 
 

Intertek Certification AB 

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

 

Detta certifikat intygar att ledningssystemet hos: 

Sveriges  
Stärkelseproducenter, 
förening u.p.a. 
 
Huvudkontor: Degebergavägen 60-20, SE-291 91 Kristianstad, Sverige 

Ytterligare platser enligt appendix sida 1-1 

har granskats av Intertek och är i överensstämmelse med kraven i 

ISO 50001:2018 

Ledningssystemet är tillämpligt för: 

Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av 

stärkelseprodukter, modifierad stärkelse, fiber, potatisprotein och 

potatisutsäde samt foder och gödselprodukter. 

Certifikatsnummer: 

620180 

Certifikatets ursprungsdatum: 

15 september 2006 

Datum för certifieringsbeslut: 

15 mars 2021 

Certifikatets sista giltighetsdag: 

17 maj 2024 
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Detta appendix identifierar ytterligare platser för ledningssystemet hos 

Sveriges Stärkelseproducenter, 
förening u.p.a. 
Detta appendix är kopplat till certifikat # 620180 och är endast giltigt tillsammans med det 

 

Sveriges  Stärkelseproducenter,            
förening u.p.a. 
Sölvesborgsvägen 164–3,  
291 69 Bäckaskog, Sverige 
 

Lagring och bulkutlastning av potatisstärkelse 
samt hantering och lagring av potatisutsäde.  

Sveriges  Stärkelseproducenter,            
förening u.p.a. 
(Mjällby) 
Lörbyvägen 46, 
294 71 Sölvesborg, Sverige 
 

Tillverkning av stärkelseprodukter, potatisfiber 
och potatisprotein för vidare förädling.   

Sveriges  Stärkelseproducenter,            
förening u.p.a. 
Blaklycke 160,  
373 75 Jämjö Sverige 
 

Tillverkning av stärkelse för vidare förädling 
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