Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan/verifieringsorgan
Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan
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
Behörig firmatecknare/verksamhetsansvarig för den ackrediterade
verksamheten
För- och efternamn
Befattning
Telefon
E-post
Kontaktperson mot Swedac i frågor rörande ackreditering
För- och efternamn
Befattning
Telefon
E-post

B172

Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 BORÅS
1 (3)

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

Den sökta ackrediteringens omfattning
Certifieringsorgan för produkter/processer (vidare uppgifter ges i bilaga A)
Certifieringsorgan för personer

(vidare uppgifter ges i bilaga A)

Certifieringsorgan för ledningssystem

(vidare uppgifter ges i bilaga B)

Miljökontrollant enligt EMAS

(vidare uppgifter ges i bilaga B)

Annat:

Bilagor att bifoga ansökan (obligatoriskt)








Kopia på registreringsbevis (Bolagsverket)*
Bolagsordning eller motsvarande
Ert kvalitetssystem** (inkl. rutiner och instruktioner)
Kopia på protokoll från ledningens genomgång
Kopia på protokoll från utförda interna revisioner
Kravspecifikationer inkl. regler för uppföljning mot vilka certifiering skall ske
(Endast om man ansöker som certifieringsorgan för produkter/processer eller
personer)
Dokumentation av utvärdering av personalens kompetens för respektive
bransch enligt certifieringsorganets egna rutiner. (Endast om man ansöker som
certifieringsorgan för ledningssystem eller miljökontrolant enligt EMAS)

* Erfordras inte för statlig-, kommunal- eller landstingsverksamhet
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** Tänk på att även följande ska framgå ur kvalitetssystemet:
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Hur alla kunder har tillgång till certifieringsorganets/miljökontrollantens tjänster på lika
villkor
Hantering av opartiskhet och oberoende
Dokumentation som visar vilka intressen ledamöterna i kommittéer skall företräda
Om eventuell annan verksamhet utförs utöver certifiering/verifiering i organisationen
Organisationsplan över verksamheten
Procedur som beskriver ansvar och befogenheter för personalen
Beskrivning över hur verksamheten finansieras
Kompetenskriterier för de olika personkategorier, inklusive kontrakterade personer,
som är verksamma inom certifierings/verifieringsverksamheten (ledning, planering,
offertarbete, revision och certifiering/verifiering)
Rutiner för kvalificering av personal
Personalens, inkl kontrakterade personer, kvalifikationer, utbildning och erfarenhet
Om man anlitar underleverantör vid certifieringar/verifieringar
Lista över godkända underleverantörer
System som säkerställer att lämplig dokumentation finns tillgänglig för alla berörda
inom organet och dess intressenter
Rutiner för utgivning och ändring av dokument
Arkiveringssystem för förvaring av rapporter och beslut
Fastställd arkiveringstid
Beskrivning över de olika moment som ingår i genomförandet av ett certifierings/
verifieringsuppdrag
Allmän beskrivning av kvalitetssystemets uppbyggnad
Rutiner för sekretess
Allmänt tillgänglig förteckning över utfärdade certifikat och vad certifikaten avser
Rutin för överklaganden
Rutiner för intern revision och ledningens genomgång
Rutin för användning av utfärdade certifikat
Rutin för hantering av klagomål
Rutiner för indragning och makulering av certifikat? (Ej relevant för EMAS)
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Bilaga A

Bilaga till ansökan om ackreditering som certifieringsorgan för
produkter/processer/personer

Ackrediteringsansökan avser
Certifiering för följande produkter/ processer/ personkategorier

Certifiering för följande kravspecifikationer (standard, EG-direktiv etc.)

Uppföljning av utfärdade certifikat skall göras enligt följande
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Bilaga B

Bilaga till ansökan om ackreditering som certifieringsorgan för
ledningssystem/ miljökontrollant enligt EMAS

Ackrediteringsansökan avser följande:
SS-EN ISO 9001:2015 – Ledningssystem för kvalitet – Krav
SS-EN ISO 14001:2015 – Miljöledningssystem – Krav och vägledning
ISO/IEC 45001:2018 – Ledningssystem för arbetsmiljö – Krav och vägledning
ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet – Krav
(SS-EN ISO 27001:2017)
SS-ISO 39001:2012 Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet – Krav med vägledning
SS-EN ISO 50001:2011 – Energiledningssystem – Krav med vägledning för
användning
SS-EN ISO 13485:2016 – Medicintekniska produkter – Ledningssystem för
kvalitet – Krav för regulatoriska ändamål
SS-EN ISO 22000:2005 – Ledningssystem för livsmedelssäkerhet – Krav för
organisationer som verkar i livsmedelskedjan
Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25
november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens
miljölednings- och miljörevisionsordningen (EMAS)
Annat:
Vid certifiering mot SS-EN ISO 9001/ ISO 14001 kommer följande tillämpningsdokument att
användas:
STEMFS
SS-EN ISO 3834
Annat
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Bilaga B

Bilaga till ansökan om ackreditering som certifieringsorgan för
ledningssystem/ miljökontrollant enligt EMAS
Ackreditering söks för följande branscher:
(Anges nedan eller i separat bilaga)

Skicka
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