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Nyhetsbrev
I Swedacs nyhetsbrev får du ta del av det senaste om myndigheten, ackreditering,
reglerad mätteknik och marknadskontroll.
Vill du läsa om något särskilt? Hör av dig till Swedac.

Handelsavtalet mellan EU och Kanada
underlättar för export
Genom handelsavtalet accepterar EU och Kanada varandras bedömningar av ett
flertal produkter som kräver provningar eller certifieringar för att säljas. Svenska
företag kan snart börja exportera till Kanada utan ytterligare granskning av sina
produkter. Läs mer...

Ändrade regelverk om personlig skyddsutrustning från och med i vår
21 april 2018 tillämpas ändringar i regelverket för personlig skyddsutrustning. Bland
annat går kraven från att vara ett direktiv till att bli en förordning, omfattningen utökas
och riskkategoriseringen förenklas. Läs mer...

Reviderade ISO 17025 tillämpas efter
sommaren
Under våren kommer Swedac att hålla informationsdagar om den reviderade
versionen av ISO 17025, som tillämpas efter sommaren. För nyansökningar om
ackreditering mot standarden kommer den senaste versionen att tillämpas redan
innan sommaren. Läs mer...

Nya föreskrifter för gasflaskor och cisterner
Nu kommer nya föreskrifter för gasflaskor och cisterner, som ska underlätta för företagen att hitta rätt i reglerna. Läs mer...

Regeringen koncentrerar Swedacs verksamhet
till Borås
Regeringen har beslutat att hela Swedacs verksamhet ska koncentreras till Borås där
myndighetens huvudkontor ligger idag. Flytten ska vara genomförd senast den 30 april
2020. Läs mer...

Ord från generaldirektören

25e mötet i
Marknadskontrollrådet
är mitt sista som
ordförande. 18
myndigheter som
samverkar för säkra
produkter och sund
konkurrens. Kul att
bevittna stora framsteg i
gemensamma insatser!

Vi måste stärka
konsumenterna
så att de kan ta
ett större ansvar
och till exempel
kontrollera att det
finns kontaktuppgifter
till säljaren innan de
handlar på nätet och
undvika att handla
från oseriösa säljare.
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Kalendarium
Innovationsriksdagen
DATUM: 10 april - 11 april 2018
PLATS: Borås

Marknadskontrolldagen
DATUM: 18 april
PLATS: Stockholm

Ädelmetallkonventionens kommittémöte
DATUM: 20 april
PLATS: Stockholm

Följ oss på

www.swedac.se

