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Nyhetsbrev
I Swedacs nyhetsbrev får du ta del av det senaste om myndigheten, ackreditering,
reglerad mätteknik och marknadskontroll.
I det här numret av Swedacs nyhetsbrev kan du läsa om certifiering av drönare, den
nya versionen av ledningssystemet för energi och om konsekvenser vid ett hårt Brexit.
Alla hjärtans dag är här och därför handlar Swedacskolan i detta nummer om hur du
vet att dina guldsmycken är äkta.

Certifiering av drönare snart verklighet
Utvecklingen och användandet av drönare har skjutit i höjden. Men trots drönarnas
snabba utbredning, har gemensamma EU-regler saknats. Nu står ett färdigt EUregelverk redo att antas. Läs mer...

Konsekvenser vid ett hårt Brexit
Swedac informerar om hur ett eventuellt avtalslöst Brexit kan komma att påverka
anmälda organ, ackrediterade organ och tillverkare. Läs mer...

Laser ger nya möjligheter för
ädelmetallarbeten
För ädelmetallarbeten har fysiska stämplar länge använts för
konsumentskyddsmärket kattfoten. Sedan en tid tillbaka kan märket även graveras in
med hjälp av laser. Läs mer...

Energiledningssystem i reviderad upplaga
Ledningssystemet för energi, ISO 50001, har blivit en populär standard bland
energiintensiva företag. Sedan ett par månader finns en reviderad version av det
certifierbara ledningssystemet. Läs mer...

Nya vägledningsdokument för
informationssäkerhet och interna revisioner
Swedac har publicerat nya vägledningsdokument för informationssäkerhetsarbete
samt interna revisioner av ledningssystem för laboratorier och kontrollorgan. Läs mer...

Swedacskolan

Swedacskolan om guld
Swedacskolan från tidigare Swedac Magasin är tillbaka.
I Swedacskolan lär vi ut om begrepp och processer för kvalitetssäkring. Detta numret
handlar om kontroll av guld. Läs mer...

En liten film om tillit

Swedacs roll för ekologisk mat
Fler och fler väljer ekologiskt i mataffären och utbudet av
varor med ekologisk märkning har ökat. Vet du hur du kan lita på att det verkligen är
en ekologisk vara du köper? Se filmen...

Vill du läsa om något särskilt? Hör av dig till Swedac

Kalendarium
Swedac arrangerar bedömarutbildningar
DATUM: 4 – 8 mars och 20 – 24 maj
PLATS: Scandic Plaza, Borås

Din produkt, ditt ansvar 2019 – seminariet arrangeras
av myndigheterna i Marknadskontrollrådet
DATUM: 24 april
PLATS: Nalen, Stockholm

Följ oss på

www.swedac.se

