Information om tillfälliga regeländringar med
anledning av Corona-krisen
KRAVS styrelse beslutade den 26 mars om två tillfälliga ändringar i KRAVs regelverk med
anledning av Corona-krisen. Den ena ändringen gäller möjligheten för certifieringsorgan att
förlänga certifikat och den andra gäller kontroller på distans.
När det gäller förlängning av certifikat så innebär regeländringen att certifieringsorganen ges
möjlighet att förlänga kunders certifikat utan kontroll så att certifikatet gäller som längst till och
med den 30 september 2020.
Avseende kontroller på distans så är det inte ett beslut som KRAV kan fatta på egen hand. Det
beror på att kontrollerna måste uppfylla reglerna i EU-förordningen. KRAV har haft en tät dialog
med Jordbruksverket för att få vägledning om villkoren för att göra kontroller på distans.
Den 25 mars kom Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Swedac ut med en information och
vägledning gällande kontrollverksamhet i ekologisk produktion med anledning av hanteringen av
Covid-19. I den anges att:
• Utgångspunkten är att de kontroller som är planerade ska genomföras så långt som
möjligt. De kontroller som sker ute i det fria (av växtodling osv) kan utföras som planerat
om närkontakt undviks. Extrakontroller kan skjutas upp eller genomföras på distans.
Rekommendationen att inte resa inom Sverige anser myndigheterna inte är tillämpbart då
kontroll är en samhällsfunktion.
• Certifieringsorganen ska följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat
när det gäller personlig kontakt och smittspridningsrisk. I nuläget ska t.ex. besök hos
personer över 70 år eller hos personer som tillhör någon riskkategori undvikas.
• Om det vid försök till bokning av kontroll framkommer att företaget inte tar emot externa
besök kan detta accepteras. Om besök inte är möjligt för att nyckelpersoner på företaget är
sjuka med influensasymtom eller på grund av att ansvariga personer på företaget tillhör
riskgrupper bör alternativ tid för kontroll, eller utförande av kontroll på annat sätt,
accepteras.
• I samtliga lägen då en kund inte tar emot besök bör revisorn föra en dialog med kunden för
att se om kontrollen kan genomföras på ett alternativt sätt. Utred om du som kontrollant
kan begära in dokument för granskning och skicka ut frågeformulär till företaget samt
använda dig av telefon- och Skype intervjuer.
Mot bakgrund av myndigheterna vägledning så kan vissa kontroller utföras på distans.
KRAVs styrelse har därför beslutat att certifieringsorgan kan inom ramen för Jordbruksverkets,
Livsmedelsverkets och Swedacs information och vägledning genomföra kontroller på distans.
Kontroll på distans kan dock endast göras av företag där det enligt kontrollorganets eget
riskvärderingssystem bedöms finnas en låg risk för allvarliga avvikelser. Vad som ska betraktas som
allvarliga avvikelser framgår av regel 18.2.11.
Även för regelområdena produktionshjälpmedel, butik, restaurang och storhushåll och fiske, som
inte omfattas av EU-förordningen kan kontroll ske på distans. KRAV meddelar när möjligheten till
kontroll på distans upphör eller om villkoren förändras.

