Ansökan om ackreditering som laboratorium
Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade laboratorier och
förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera alla förändringar som
kan påverka ackrediteringens innehåll.
Härmed ansöker vi om ackreditering hos Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll (Swedac).
Avser nyackreditering
Avser utökad ackreditering för ackrediteringsnummer:

Namn och adressuppgifter
Juridisk person för den ackrediterade verksamheten
Företagsnamn
Avdelning
Postadress
Postnummer
Ort
Besöksadress
Organisationsnummer
Telefonnummer, växel
Webbplatsadress
Arbetsställe/ort där det ackrediterade arbetet kommer att utföras
(om annan än ovan)
Avdelning
Postadress
Postnummer
Ort
Besöksadress
Telefonnummer, växel
Webbplatsadress
Behörig firmatecknare/verksamhetsansvarig för den ackrediterade
verksamheten
För- och efternamn
Befattning
Telefon
E-post
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Person som har tekniskt ansvar för den ackrediterade verksamheten
För- och efternamn
Befattning
Telefon
E-post
Person som ansvarar för upprätthållande av kvalitetssystem på laboratoriet
(t.ex. kvalitetsansvarig eller kvalitetschef)
För- och efternamn
Befattning
Telefon
E-post
Kontaktperson mot Swedac i frågor rörande ackreditering
För- och efternamn
Befattning
Telefon
E-post

Företagets juridiska status
Aktiebolag
Handelsbolag
Enskild firma
Statlig myndighet
Landsting
Kommunal förvaltning
Annan:

Ackreditering önskas mot följande standard
SS-EN ISO/IEC 17025

2012
SS-EN ISO 15189:2007
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Bilagor att bifoga ansökan (obligatoriskt)






Kopia på registreringsbevis (Bolagsverket6NDWWHYHUNHW)*
Ert kvalitetssystem**
Kopia på protokoll från ledningens genomgång
Kopia på protokoll från utförd internrevision samt genomförda övervakningar
Förteckning över områden/metoder som ni önskar ska ingå i ackrediteringen
samt deltagande i provnings- och kalibreringsjämförelser

* Erfordras inte för statlig-, kommunal- eller landstingsverksamhet
** Tänk på att även följande ska framgå ur kvalitetssystemet:


På vilket sätt ni har säkerställt att ni kan ge ersättning till era kunder om ni skulle bli
skadeståndsskyldiga mot dem med anledning av den ackrediterade verksamheten.



Laboratoriets organisatoriska ställning i den juridiska personen i det fall ackrediteringen
endast berör en del av den juridiska personen. Detta får gärna göras med hjälp av
organisationsscheman.



Vilka nyckelpersoner som kommer att arbeta i den ackrediterade verksamheten,
inklusive huvudsakliga arbetsuppgifter



Ange om ni avser att använda underleverantörer för de provningsmetoder och
provtagningstjänster ni avser att ackreditera er för. Om så är fallet, bifoga uppgifter om
vilka underleverantörer ni anlitar och vilka tjänster som ni köper av dem.



Ange om Qi avser att utföra interna kalibreringar av era instrument och maskiner. Om
så är fallet, bifoga en lista över de instrument, storheter, mätområden detta gäller.



Ange om ni kommer att arbeta med ackrediterad verksamhet utanför era fasta lokaler
(fältverksamhet)

Skicka
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