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Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan;
beslutade den 21 juni 2011.
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskriver följande med stöd
av 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll och beslutar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter tillämpas på kontrollorgan som är eller ansöker om att bli ackrediterade av Swedac.
Föreskrifterna är ett komplement till Swedacs föreskrifter och allmänna råd
(STAFS 2010:10) om ackreditering. För vissa kontrollområden har föreskrivande
myndigheter eller Swedac i samråd med föreskrivande myndigheter utfärdat mer detaljerade särskilda föreskrifter som kompletterar dessa föreskrifter.

Definitioner
2 § I dessa föreskrifter gäller de definitioner som anges i
1. standarden SS-EN ISO/IEC 17020:2005 – Allmänna krav på verksamhet hos
olika typer av organisationer som utför kontroll (ISO/IEC 17020:1998), och
2. standarden SS-EN ISO/IEC 17000:2005 – Bedömning av överensstämmelse –
Terminologi och allmänna principer.

Krav i standarder och andra dokument
3 § Ett ackrediterat kontrollorgan ska uppfylla kraven i standarden SS-EN ISO/IEC
17020:2005.
Ett ackrediterat kontrollorgan ska även uppfylla de riktlinjer som publicerats av European co-operation for Accreditation (EA) angående tillämpning av ovan nämnda standard. En aktuell lista över riktlinjer finns i bilagan till dessa föreskrifter.
Allmänna råd till 3 §
Standarden SS-EN ISO/IEC 17020:2005 innehåller ett antal anmärkningar
till standardens text. Dessa kan med fördel användas av kontrollorgan som
vägledning.
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Aktuella versioner av riktlinjer kan hämtas från EA:s webbplats
<www.european-accreditation.org>.
Swedac utfärdar kompletterande vägledningar, benämnda SWEDAC DOC,
som kan hämtas från Swedacs webbplats <www.swedac.se>.

Hänvisning till ackreditering på kontrollerade objekt
4 § Bestämmelser om att ett ackrediterat kontrollorgan får använda ackrediteringsmärket eller texten ”av Swedac ackrediterat organ” på kontrollerade objekt finns i 29 §
STAFS 2010:10 om ackreditering.
Om ackrediteringsmärket eller texten ”av Swedac ackrediterat organ” anges på kontrollerade objekt ska kontrollorganet, utöver de krav som framgår av 17-21 §§
STAFS 2010:10 om ackreditering, under märket eller i anslutning till texten ange sitt
ackrediteringsnummer och standarden ISO/IEC 17020. I anslutning till standarden ska
beroende på typ av kontrollorgan bokstaven A, B eller C anges. Datum för kontroll ska
anges i anslutning till ackrediteringsmärket eller texten.
Första och andra stycket ska inte tillämpas i de fall märkning av kontrollerade objekt
regleras i andra föreskrifter.

Kontrollprocedurer
5 § För en specifik kontrollordning gällande kontrollorgan typ C kan, efter beslut av
den föreskrivande myndigheten, en och samma person få utföra installation, service
eller underhåll och därpå följande kontroll. I dessa fall gäller att
1. service och andra åtgärder ska ha avslutats innan kontrollen påbörjas, och
2. personal som utför kontroll ska underteckna en försäkran om att denne förbinder sig att inte låta ansvaret för åtgärder relaterade till installation, service eller
underhåll påverka genomförandet eller resultatet av kontrollen.

Övriga bestämmelser
6 § Ett ackrediterat kontrollorgan ska i förekommande fall delta i möten för utbyte av
erfarenheter som Swedac eller föreskrivande myndigheter anordnar eller anvisar.
Kostnaderna för detta ska betalas av kontrollorganet.
7 § Swedac kan, i enskilda fall och om det finns särskilda skäl, medge undantag från
tillämpningen av dessa föreskrifter.
__________________________
Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2011, då styrelsens föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:8) om ackreditering av kontrollorgan ska upphöra att gälla.
På Swedacs vägnar
HANS-ERIC HOLMQVIST
Roland Jonsson
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Bilaga

För ackrediterade kontrollorgan gäller följande riktlinjer
EA IAF/ILAC – A4:2004 – Guidance on the Application of ISO/IEC 17020.
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