
Oversikt og innhold over AHA & AHA+ som tilbys medlemmer i 
FIAS  
I produktbeskrivelsene som følger er prisene oppgitt som fullstendige avtaler for matsikkerhet, 
inkludert skadedyrkontroll. Avtalen er delt inn i to kategorier, AHA og AHA+ (Anticimex Hygiene 
Assurance), der den  betydeligste vektlegging er på størrelse.

Vi må legge til reisekostnader på de steder som ligger spesielt ugunstig til i forhold til våre kontorer og 
betjeningsruter.
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Alle prisene som er oppgitt i dette skriv er eksklusiv merverdiavgift.

Inkludert i Matsikkerhetsavtalen:

Kvalitetssystem (Egenkontroll eller IK-MAT)

Beskrivelse Bedrifter som kommer under fiskeridirektoratet har krav til system/Egenkontroll som oppfyller 
HACCP. Bedrifter underlagt næringsmiddeltilsynet har krav om IK-MAT system. Anticimex har 
lang erfaring med utarbeidelse av slike system og tilpasser disse systemene slik at praksis i 
bedriften utføres i samsvar med lovverket som bedriftene er pliktig til å følge. 

Et kvalitetssystem basert på HACCP vil være mer omfattende enn et IK-MAT-system. 
Utarbeidelse av kvalitetssystem basert på HACCP krever godt samarbeid med ledelsen i 
bedriften. Hele produksjonsprosessen må gjennomgås og analyseres for å finne kritiske 
kontrollpunkter.

Internrevisjon

Beskrivelse Avtale om revisjon av kundens kvalitetssystem, gjelder både IK-MAT og egenkontrollsystem 
(HACCP). Anticimex kan påta seg oppgaven med å internrevidere bedriftens kvalitetssystem



Tilleggsopplysninger:
Anticimex AS kan hjelpe til i arbeidet for sertifisering av BRC standarden.

Flere store aktører, spesielt  på dagligvaremarkedet, vil kreve at sine leverandører er sertifisert etter 
BRC (British Retail Consortium) standarden. Anticimex kan bistå medlemmene med arbeidet for å 
få denne sertifiseringen.

Dokumentstyring (oppdatering)

Beskrivelse Anticimex påtar seg å oppdatere kundens kvalitetssystem med henhold til endringer i lover og 
forskrifter som har innvirkning på systemet.  Anticimex holder bedriftene oppdatert og sender 
ut varsel om dette, samt oppdatering(1 original) av nødvendige prosedyrer som evnt. blir 
påvirket av lovendringen. 
For bedrifter der omlegging av produksjon eller lignende krever endring/oppdatering av 
kvalitetssystemet, kan Anticimex også være behjelpelig med endring og utforming av dette. 
Dette vil være basert på konsulenttimer. 

Tilleggsopplysninger:

Anticimex kan også være behjelpelig med å utarbeide et standardisert felles system for FIAS som 
deretter enkelt kan tilpasses de enkelte medlemmer. Et slikt system kan også leveres elektronisk.

Beredskapsabonnement

Beskrivelse Denne tjenesten vil gi trygghet i de tilfeller man evnt. har mistanke om et mulig 
matforgiftningstilfelle, og den vil kunne dokumentere kvaliteten på næringsmidler direkte fra 
leverandør, eller på egenproduserte produkter. Det ligger også klar en flaske til vannprøver. 
Abonnementet består i en fysisk boks som oppbevares på fryserommet og dermed ligger i 
beredskap for hurtig å kunne ta analyser av produkter. Fraktbrev er ferdig utfylt og frankert, 
og i boksen er all nødvendig informasjon og rettledning for hvordan man skal gå frem.
Umiddelbart etter at laboratoriet har mottatt boksen, vil de sende en ny i retur. På denne 
måten vil bedriften alltid ha beredskapen intakt. Ved denne tjenesten knytter man seg også 
opp med en telefonsupport dersom man har problemer av hygienisk karakter.  
Vi har i samarbeid med laboratoriet utarbeidet en spesifikk liste over hvilke analyser som skal 
utføres avh. av produkt. Ønsker man en utvidet analyse, angis dette spesielt. Resultatene vil 
bli registrert og vurdert av Anticimex, og bedriften får  rapport/resultat tilsendt.

Skadedyrkontroll:



Beskrivelse Med skadedyr menes alt som i Norge er definert som skadedyr.
Alle kunder vil få egen kundemappe der dokumentasjonen vil bli satt inn, bl.a norske 
produktdatablader på kjemikalier, kontaktpersoner etc.
Alle åtestasjoner/kontrollstasjoner vil bli forskriftsmessig  merket og montert. Alle vil bli 
avmerket på liste/skisse som også finnes i permen. Det vil til en hver tid bli gitt nødvendige  
dokumentasjon ut fra de krav som settes av forskriftene til den enkelte bedrift.

Tilleggsopplysninger:

Alle som driver med skadedyrbekjempelse må ha en offentlig godkjenning fra Folkehelsa. Dette er 
ivaretatt i Anticimex AS.

Miljøvennlig bekjempelse der det er mulig

Anticimex “GreenLine”  -  våre giftfrie og miljøvennlige saneringsalternativ
Anticimex AS tilbyr gode giftfrie og miljøvennlige saneringsalternativer; 

For å møte våre kunders krav må vi hele tiden ligge steget foran i vår utvikling av metoder som 
minsker helserisikoer deres virksomheter. Vi vet også at bruken av kjemiske bekjempelsesmidler 
skaper stadig nye problemer. Miljøet påvirkes, mennesker blir urolige og skadedyrene kan bli 
resistente.   

De nye metodene i Anticimex GreenLine er altså frie for miljøbelastende bekjempelsesmidler. 
GreenLine stiller høye krav til biologisk kunnskap. I arbeidet med miljøvennlige bekjempelsesmetoder 
ligger Anticimex langt fremme i utviklingen. Slike metoder vil med tiden bli helt avgjørende i miljøer 
der kjemikalier kan utgjøre et stort risikomoment. Stikkord er kulde, varme og uttørking. Et eksempel 
på en av våre metoder er:



CRYONITE.

En unik, patentert teknikk ved sanering av skadedyr. Apparatet og teknikken er spesielt egnet i 
følsomme miljøer som barnehager, daghjem, helseinstitusjoner eller der hvor det håndteres og 
produseres næringsmidler. 
Teknikken innebærer at flytende karbondioksid sprutes ut fra et spesielt utviklet munnstykke og 
forvandles til tørris-snø med en temperatur på ca. 80 minusgrader. Skadedyrene, egg og larver dør, 
da cellene deres fryser i stykker. Metoden kan benyttes uten å måtte stoppe eventuell produksjon 
eller stenge utsalgsteder.

Ikke inkludert i Matsikkerhetsavtalen:

Kurs

Beskrivelse Anticimex kan tilby  grunnleggende og videregående kurs i næringsmiddelhygiene, samt kurs i 
IK-MAT. Grunnkursene har en varighet på 2-4 timer, mens videregående kurs er basert på 
heldagskurs. Antall deltagere begrenses til max 20 deltagere, dette fordi mye av kursene er 
basert på oppgaveløsning og ”learning by doing”. Det vil bli utlevert kursmateriell som kan 
være grunnlag for repetisjon basert på egenlæring dersom det blir aktuelt. Kursene holdes i 
kundens lokaler.

Prisantydning 
ekskl. mva

Grunnkurs næringsmiddelhygiene (varighet ca. 2 timer)         kr. 4.000,-
Tilpasset kurs etter kundens ønske (varighet fra 2 timer) fra   kr. 4.000,-
Videregående kurs (varighet ca 5 – 6 timer)                                kr. 1.200,- pr. person.
Eventuelle kostnader for reise/diett og lokaler kommer i tillegg.

Konsulentarbeid

Beskrivelse Innenfor alle våre tjenester kan Anticimex bistå bedriftene i arbeidet med å bedre kvaliteten 
på produktene. Oftest vil et slikt behov kunne avdekkes ved våre periodiske besøk.

Det kan også på avtalebasis etableres en ”kvalitetssjefsordning” der konsulenter fra Anticimex 
inngår som en del av bedriftens kvalitetsarbeid, med faste møtedager. Konsulenten vil i den 
tiden jobbe med eventuelle problem som bedriften har av hygienisk karakter. Slik blir 
konsulenter og bedriftenes samarbeid forsterket, i tillegg til at bedriften ikke trenger å ansette 
egne personer i en slik stilling. Innholdet i en slik ordning avtales spesielt. Dette for at det ikke 
skal komme i konflikt med Anticimex definerte tjenester.

Prisantydning
Ekskl. mva

Kr. 780,- pr. time.
Alt arbeid innen BRC og HACCP/Egenkontroll  blir belastet med Kr. 1.100,- pr. time.

Leverandørrevisjon



Beskrivelse Avtale der Anticimex utfører revisjon av kunders leverandører etter kundens egen sjekkliste, 
ofte kalt 3. parts revisjon. Sjekkliste kan utarbeides i samarbeid med Anticimex, og bør 
omfatte alle tenkelige sikkerhetsrisikoer som kan påvirke kvaliteten på leverandørenes 
produkter. 

Prisantydning
Ekskl. mva Timepris kr. 780,-

Eventuell reise/diett kommer i tillegg

Andre tjenester / produkter fra Anticimex 

Fuglesikring 

Type

Pris
ekskl. mva

Tekst

Nett, pigg, tråd eller elektriske skinner.
Fangst kan også vurderes

Vurderes i 
hvert tilfelle

Hvert enkelt tilfelle må vurderes og tilbud gis ut fra 
Anticimex sin anbefaling om hvilken metode som er 
best egnet for å sikre mot fugl på det aktuelle 
stedet.

Silorengjøring

Type

Pris
ekskl. mva

Tekst

Siloer bør rengjøres og eventuelt 
kontrolleres/desinfiseres mot bakterier med 
jevne mellomrom 

Vurderes i 
hvert tilfelle

Anticimex har bred erfaring i slikt arbeid.  Det finnes 
mange typer siloer, så noen forhåndsprising er 
vanskelig. 


