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Miljö

Våra miljöuppdrag
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Swedacs verksamhet bidrar på många sätt till att skydda luft, mark och
vatten från negativ miljöpåverkan. Med utgångspunkt i Sveriges miljömål
listar vi områden där Swedac verkar genom ackreditering, teknisk kontroll
och reglerad mätteknik. Ofta ställer föreskrivande myndigheter krav på
ackreditering. Inom flera områden har marknaden drivit på utvecklingen
och efterfrågar exempelvis tjänster och produkter som är certifierade av
ackrediterade certifieringsorgan.
Swedac – en myndighet för kvalitet och säkerhet

få en hållbar livsmedelsproduktion för såväl djur som
miljö. Kemiska bekämpningsmedel får exempelvis inte
användas i det ekologiska lantbruket. Djur ska dessutom skötas på ett etiskt försvarbart sätt.

5. EMAS-föreskriften

EU/Miljöstyrningsrådet/Marknaden

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) är EU:s
system för frivillig miljöstyrning och revision. Systemet använder ISO 14001 som ledningssystem samt
ytterligare några tilläggskrav och kräver dessutom att
certifierade företag publicerar en offentlig miljöredovisning som ska granskas.

6. Energideklaration för byggnader
Boverket

Byggnader i Europa ska energideklareras enligt EUdirektiv. Syftet är att stimulera till åtgärder som sänker
förbrukningen, för att på så sätt minska växthuseffekten.
Energiexperter måste vara certifierade av ett ackrediterat
personcertifieringsorgan.

7. Energiledningssystem
och energieffektivisering
Marknaden och Energimyndigheten

1. Avgaser från fordon
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Bilprovningen

Transportstyrelsen

Avgasmätare fastställer halter av vissa ämnen i avgaser
från fordonsmotorer. Swedac kontrollerar att ackrediterade bilverkstäder och ackrediterade fordonsbesiktningsföretag använder avgasmätare för att kontrollera
att inga gränsvärden överskrids. Det medverkar till att
hålla nere halterna av föroreningar i luften. Swedac har
föreskriftsansvar för den mätutrustning som används
vid avgaskontrollerna. På nyare bilar fastställs den
miljömässiga konditionen genom elektronisk kontroll.

2. Buller

Naturvårdsverket

Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem. Swedac
ackrediterar laboratorier som utför bullermätningar.

3. Cisterner

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)

MSB är föreskrivande myndighet för hantering av
brandfarliga vätskor. Kontroll av att cisterner uppfyller
ställda krav görs av ackrediterade kontrollorgan. De
mäter cisternens väggtjocklek, så att risk inte föreligger
att olja rinner ut i mark eller vatten.

4. Ekologisk produktion
Jordbruksverket och Livsmedelsverket

Swedac ansvarar för att ackreditera certifieringsorgan
som i sin tur utför certifiering av ekologisk produktion. Syftet med ekologiska lantbruk är bland annat att
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Energiintensiva företag som deltar i Programmet för
energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE)
kan få sänkt energiskatt på el. Ett av villkoren är att
företagen ska ha ett certifierat energiledningssystem
enligt standarden SS-EN ISO 50001.

8. Energy Star

Environmental Protection Agency (EPA) – USA

Energy Star är ett frivilligt program som hjälper
företag och privatpersoner att spara pengar och minska klimatpåverkan genom att använda energieffektiva
elapparater. För att tillverkare ska kunna använda
märkningen krävs att ett tredjepartsorgan provar och
certifierar produkten enligt regelverket. Provningen
utförs mot framtagna metoder och riktvärden och omfattar ett stort antal produkter (från värmeväxlare till
batteriladdare). Swedac ackrediterar laboratorier som
utför provningar mot regelverket för Energy Star.

9. Fluorerade växthusgaser (F-gaser)
Miljödepartementet och Naturvårdsverket

Aggregat med F-gaser, eller ozonnedbrytande ämnen,
ska genomgå årlig kontroll för att förhindra läckage.
Kontroll får endast utföras av företag som har en certifierad arbetsledare. Dessa certifieras av ett ackrediterat
certifieringsorgan som uppfyller Swedacs krav.

10. Handel med utsläppsrätter
av växthusgaser
EU, Naturvårdsverket och Energimyndigheten

Sverige har i sin nationella lagstiftning infört det
som krävs enligt EU-direktiv 2003/87/EG. Direktivet
ställer kvalitetssäkringskrav på mätningar och/eller
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beräkningar av utsläppta mängder koldioxid. Utsläppsmängder ska rapporteras till Naturvårdsverket
och Energimyndigheten. Ackrediterade kontrollörer
ser till att allt sker på rätt sätt.

11. Internationellt miljöinflytande

Swedac deltar aktivt i projekt i en rad länder. Det
handlar ofta om att bygga upp kvalitetsinfrastruktur.
Verksamheten vid ackrediteringsorgan och ackrediterade laboratorier inom olika områden är till gagn
för miljön. Samarbete och utbyte av erfarenheter sker
ständigt inom en rad internationella samarbetsorgan
som har miljöfrågor på agendan. I Östersjöprojektet
sker samarbete bland annat inom harmonisering av
ackreditering av certifieringsorgan som verifierar
växthusgasutsläpp.

tion om produkters och tjänsters miljöpåverkan med
utgångspunkt i livscykelanalyser. De kan användas
som informationskälla i råvaruleverantörsled och vid
upphandling och inköp. EPD, Environmental Product
Declaration, är ett informationssystem för att faktamässigt beskriva miljöegenskaper hos produkter och
tjänster. Swedac ackrediterar certifieringsorganen.

17. Mätare
Swedac

Swedac har ansvar för att precisera krav på mätare för
vatten, värme och el. Mätarna kontrolleras av ackrediterade kontrollorgan. Att kunder debiteras för rätt
mängd bidrar i förlängningen till effektivare utnyttjande av energi och resurser. Lägre förbrukning av
energi och kemikalier minskar miljöbelastningen.

12. Ledningssystem för miljö
Marknaden

Certifiering av miljöledningssystem enligt ISO 14001
sätter miljön i fokus. Företaget formulerar mål utifrån
en egen analys av företagets miljöpåverkan. Certifiering mot ISO 14001 kan kombineras med registrering
enligt EMAS.

13. Luftemissioner

Naturvårdsverket och Sjöfartsverket

Utsläpp till luft är negativ för såväl miljö som hälsa.
Swedac ackrediterar laboratorier som mäter luftemissioner vid utsläpp från anläggningar. Sjöfartsverket har
ett system med differentierade farledsavgifter för fartyg.
Avgiften avgörs av bränslets svavelhalt och utsläpp av
kväveoxider. Svavelanalyser och emissionsmätningar
utförs av ackrediterade laboratorier.

14. Mark

Naturvårdsverket

Vid exempelvis nybyggnationer finns
ofta behov av att
fastställa halter av föroreningar i marken. Jordprover
analyseras av ackrediterade laboratorier.

15. Miljörevisorer
Marknaden

När ett ackrediterat certifieringsorgan utför en personcertifiering av en miljörevisor säkerställs att den
sökande är kompetent. Vid en examination kan både
teoretiska och praktiska delar inbegripas. Under certifikatets giltighetstid bevakas kompetensen hos miljörevisorer av certifieringsorganet. Förnyad examination
görs när en miljörevisors certifikat ska förlängas.

16. Miljövarudeklarationer
Miljöstyrningsrådet

Miljövarudeklarationer som är certifierade ger en
lättillgänglig, kvalitetssäkrad och jämförbar informa-

Miljö

foto:

18. Oljeavskiljare

Hans Alm

Naturvårdsverket

Olja som läcker ut i avloppen och når kommunernas
vattenreningsverk innebär ett miljöproblem. Reningsverkens drift påverkas starkt negativt när olja, bensin
och andra drivmedel kommer in i systemet. Ackrediteringen av kontrollorgan som regelbundet kontrollerar
oljeavskiljare medverkar till att minska belastningen
på de kommunala reningsverken. Avloppstankar, fett-,
olje- och slamavskiljare ska dessutom vara typgodkända av ett ackrediterat kontrollorgan.

19. Skogscertifiering enligt PEFC
Marknaden

PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest
Certification schemes) är
ett europeiskt system för
certifiering och miljömärkning av produkter från
privat skogsbruk där hänsyn
tas till miljö, ekonomi och
sociala aspekter. PEFC är
ett öppet system där certifieringen utförs av ett oberoende tredjepartsorgan som
ackrediteras av Swedac.
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20. Strålning

d) dricksvatten

Swedac ackrediterar laboratorier som bland annat
gör aktivitetsmätningar. Dessa laboratorier fastställer
halten av radon i luft och vatten och halten av cesium i
livsmedel för att bedöma hälsorisker.

Dricksvatten inom
offentlig och kommersiell verksamhet
kontrolleras genom
egenkontrollprogram
och offentlig kontroll.
foto: Krister Hansson
Dricksvatten måste
vara rent och hälsosamt att använda som livsmedel.
Analyser av vattenprover utförs av laboratorier som
ackrediterats för provtypen dricksvatten.

Livsmedelsverket

Strålsäkerhetsmyndigheten

21. Vatten

a) avloppsvatten
Naturvårdsverket

På grund av bland annat övergödning måste avloppsvatten renas. Laboratorier vid kommunala reningsverk
och vissa industrier utför vattenanalyser för att övervaka utsläpp av bland annat kväve, fosfor och organiskt material. Laboratorierna ska vara ackrediterade
av Swedac för dessa föreskrivna kontroller.

b) badvatten vid stränder och i bassänger
Havs- och vattenmyndigheten och Socialstyrelsen

Havs- och vattenmyndigheten är föreskrivande myndighet för strandbadvatten och Socialstyrelsen har
utfärdat allmänna råd för bassängbadvatten. För att
skydda människors hälsa under badsäsongen sker
bland annat regelbunden kommunal provtagning av
strandbadvattnet. Swedac ackrediterar laboratorier
som utför den här typen av vattenanalys.

c) brunnsvatten
Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har utfärdat allmänna råd för dricksvatten från enskilda brunnar, mindre vattenverk och
enskilda vattenanläggningar. Swedac ackrediterar
laboratorier för den här typen av mikrobiologisk,
kemisk och fysikalisk vattenanalys.

e) hav, sjöar och vattendrag
Havs- och vattenmyndigheten

Swedac ackrediterar laboratorier som utför biologiska
undersökningar av ekologisk status i sjöar, vattendrag
och vid kuster.

22. Vågar
Swedac

Swedac föreskriver om olika typer av vågar och
ackrediterar företag som utför återkommande kontroll
av bland annat fordonsvågar och avfallsvågar. För att
förhindra skador på vägar används fordonsvågar för
att säkerställa att
tunga fordon inte
körs med överlast. De används
även vid vägning
av bränsle, vilket
rör handel med
utsläppsrätter.
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Johan Mikaelsson

Swedac är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska
vara säkra och tillförlitliga. Vi verkar också för hållbar utveckling och ökad
konkurrenskraft. Vår verksamhet är mångsidig och handlar
om kvalitet, miljö, säkerhet, hälsa och effektivt utnyttjande av resurser. Swedac tar också fram regler för
vågar, ädelmetallarbeten, färdigförpackade varor,
elmätare och bensinpumpar som handlare och
tillverkare ska följa. Vi granskar och godkänner
certifieringsorgan, kontrollorgan och laboratorier
som i sin tur kontrollerar, provar och bedömer allt
från ledningssystem till hissar, medicinska prover
och miljöfarliga utsläpp. Ackreditering används i
hela världen och underlättar handel mellan länder.
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