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BESLUT ACTY-2022-557429,  

ACTY-2022-546110, ACTY-2022-546111, 

ACTY-2022-546112, ACTY-2022-546113 

        Beslutsdatum 2022-12-13 

Namn: HKScan Sweden 

Adress: Lindhagensgatan 126 

Postadress: 112 51 Stockholm 

ÄRENDE BESKRIVNING, BAKGRUND TILL BESLUTET 

HKScan hanterar slakt, styckning och vidareförädling av kött, chark och andra förädlade livsmedel. 
Huvudkontoret i Stockholm ansvarig för övergripande processer och centrala funktioner. 
Ingående anläggningar i certifieringen är; Linköping med ca 600 anställda, Skara med ca 250 anställda, 
Kristianstad med ca 700 anställda och Halmstads anläggningen på reparatörsgatan med totalt ca 70 
anställda. I Linköping och Kristianstad slaktas ekologiskt uppfödda djur. Vid samtliga anläggningar finns 
hantering och livsmedelsproduktion av ekologiska HKScan produkter. Ett flertal ”privat label” ekologiska 
produkter hanteras. 

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING 

Tillämpliga delar av kommissionen förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion 
och märkning av ekologiska produkter. 

MOTIVERING  

Vid kontroll enligt Ekologisk förordning under perioden 25 augusti – 29 september 2022 så har det 
konstaterats att HKScan Sweden har god kännedom om kraven och rutiner för att säkra efterlevnad. Goda 
system för att säkra leverantörers ekologiska status finns liksom rutiner för spårbarhet och särhållning och 
fungerar väl. Inga avvikelser noterades.  

BESLUT 

Beslut 2022-12-13 om utfärdande av certifikat med sista giltighetsdag 30 juni 2024 i enlighet med art 35.1 

(EU) 2018/848.  

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Överklagan av beslut skall göras till Länsstyrelsen där Intertek har sitt säte, dvs Stockholms län inom 21 

dagar från beslutsdatum. I överklagan skall du ange vilket beslut som överklagan avser samt hur du anser 

att beslutet skall ändras.  

DELGIVNING 

Delgivning med email till kontaktperson Maria Häger, 2022-12-13 

I ärendet har Kristina Wiklund beslutat 

Kristina Wiklund 

Bilagor 

Certifikat för EU-ekologiskt, skickas separat 
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