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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 kan du läsa om Världsmetrologidagen 2019, utökade kontroller av
sjömackar, en ny databas för ackrediterade certifieringsorgan och certifierade företag
samt ta del av andra spännande nyheter om Swedac.

Nu tillämpas det omdefinierade kilot i praktiken
Idag firas Världsmetrologidagen för att uppmärksamma det mätsystem (SI) som de
flesta länder gemensamt tillämpar. Årets högtidsdag sammanfaller med det historiska
införandet av reviderade måttenheter. Läs mer...

Utökad kontroll av sjömackar
Under 2018 kontrollerade Swedac bränslepumpar hos 18
sjömackar, varav enbart fyra uppfyllde kraven för att bli godkända. Därför kommer
Swedac under 2019 att utöka kontrollen av sjömackar. Läs mer...

Ny databas för ökad spårbarhet av
certifieringar
En ny internationell databas lanseras där användare kan kontrollera om företag
innehar ledningssystem som certifierats av ackrediterade certifieringsorgan. Läs mer...

Import och e-handel i fokus på seminarium
Den 24 april arrangerades seminariet Din produkt, ditt ansvar 2019. Tema för årets
seminarium var import och e-handel och riktades främst till personer och företag som
arbetar med rådgivning till företag som tillverkar, importerar eller säljer importerade
produkter. Läs mer...

Goda resultat från Swedacs kundundersökning
Swedac har sammanställt svaren från den årliga kundundersökning som genomförs
bland ackrediterade kunder. Resultatet visar på fortsatt högt förtroende från Swedacs
kunder. Läs mer...

Medarbetarporträtt

Med världen som arbetsplats
Att vara bedömningsledare på Swedac innebär både omväxlande arbetsuppgifteroch miljöer. För kanske ingen är detta mer sant än för bedömningsledaren Fredrik
Langmead. Vi följde med Fredrik en dag på jobbet. Läs mer...

En liten film om tillit

Swedacs roll för rättvis handel
När du betalar för äpplena, bensinen eller elräkningen baseras summan på ett
mätvärde, så det är viktigt att mätinstrumenten mäter rätt. Vet du hur du kan lita på att
du får det du betalar för? Se filmen...

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

Kalendarium
Swedac arrangerar webbinar om oljeavskiljare
DATUM: September
PLATS: Mer information kommer på Swedac.se

Swedac deltar i Almedalsveckan – träffa oss där!
DATUM: 1 - 5 juli
PLATS: Visby, Gotland

Följ oss på

www.swedac.se

