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Swedacs
avgiftsmodell
Huvuddelen av Swedacs intäkter finansieras med avgifter. Ackrediteringsverksamheten finansieras av kundernas avgifter som täcker samtliga kostnader
för ackreditering. Swedacs avgiftsmodell fokuserar på likabehandling och
säkerställer en rättvis prissättning för samtliga kunder. Modellen har utvecklats
för skapa transparens och spegla Swedacs faktiska kostnader.
Avgifterna baseras på följande delar:
Grundavgift

Övergripande kostnader för ackrediteringsordningen. Priserna baseras på och varierar beroende på
ackrediteringsområde och kategorier.

Tillsyn &
bevittning

Kostnader för tillsyn omfattar såväl för- som efterarbete. Här ingår även kostnader för Swedacs
externa bedömare som deltar i tillsynsarbetet.
Kostnader för bevittning, det vill säga det arbete där Swedac och eventuellt externa bedömare
närvarar vid kunders arbete ingår. Priset beräknas utifrån förväntad tid för Swedacs arbete.

Resa & logi

Kostnader för resor och logi för Swedac i samband med tillsyn och bevittning.
Pris och antal beräknas enligt schabloner.

Modell och faktorer för beräkning
+
Grundavgift
Fast summa
som styrs av
ackrediteringsområde.
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*

*

*
Komplexitet

Tar hänsyn till om ackrediteringsområdet omfattar utökade
eller begränsade krav. Lägre
komplexitet medför lägre pris.

*

+

Antal filialer

Resa/logi

Tar hänsyn till antal
filialer (/tillsynsobjekt)
som den ansökande
kunden har.

Baseras på
schablonbelopp.

Tillsyn & bevittning

Synergi

Besöksfrekvens

Kostnad för tillsyn och
bevittning baserat på timpris
och förväntad arbetstid.

Tar hänsyn till förväntad samordningsvinst som fler ackrediteringsområden
och/eller filialer kan medföra. Fler
ackrediteringsområden och/eller filialer
medför lägre och avtagande pris.

Tar hänsyn till hur många
tillsynsbesök av Swedac som
bedöms rimligt. Frekvens
bedöms utifrån ackrediteringsomfattning och antal filialer.
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Exempel 1:
Kund med ett ackrediteringsområde, ett teknikområde och en filial.
Ackrediteringsområde:
Fysiska egenskaper

Tillsyn

Grundavgift
Teknikområde:
Dimension

5 000

+

36 450

Bevittning
+

1 350

= 37 800

Komplexitet

*

Synergi

*

1

*

1

+

Resa/logi

+

1

4 800

Totalkostnad

=

47 600

Totalkostnad

Summa Resa/logi

+

37 800

Besöksfrekvens

*

1

Summa Tillsyn & Bevittning

Summa Grundavgift
5 000

Antal filialer

=

4 800

47 600

!
Exemplet visar kostnad för ackreditering för en kund med ett ackrediteringsområde och en filial. Kunden i exemplet har inom ackrediteringsområdet verksamhet i ett teknikområde som omfattas av ackreditering.
Grundavgiften är 5 000 kronor och den beräknade kostnaden för Swedacs arbete avseende tillsyn och bevittning är 37 800 kronor. Ackrediteringsområdet har inte utökade eller begränsade krav och därför är komplexitetsfaktorn 1. Även synergifaktorn är 1 eftersom det bara finns en
filial och ett aktuellt ackrediteringsområde. Besöksfaktorn är 1 vilket innebär att kostnaden baseras på att samtliga (1) filialer besöks.
Kostnaden för resor och logi uppgår till 4 800 kronor. Totalkostnaden summerar till 47 600 kronor.

Exempel 2:
Kund med ett ackrediteringsområde, två teknikområden och en filial.
Ackrediteringsområde:
Fysiska egenskaper

Tillsyn

Grundavgift
Teknikområde:
Dimension

5 000

Teknikområde:
Plastprodukter

5 000

36 450

+

Bevittning
+

1 350

= 37 800
36 450

+

1 350

= 37 800

Komplexitet

Antal filialer

Besöksfrekvens

*

1

*

1

*

1

*

1

*

1

*

0.25

*

1

*

1

Resa/logi

+

Summa Tillsyn & Bevittning

Summa Grundavgift
10 000

Synergi

+

37 800 + (37 800 * 0.25)

6 000

6 000

=

63 250

Totalkostnad

Summa Resa/logi

+

Totalkostnad

=

63 250

= 47 250

!
Exemplet visar kostnader för ackreditering för en kund som har ett ackrediteringsområde och en filial. Kunden i exemplet har inom
ackrediteringsområdet verksamhet i två (2) teknikområden som båda omfattas av ackreditering.
Grundavgiften är 5 000 kronor och ackrediteringsområdet har inte utökade eller begränsade krav och därför är komplexitetsfaktorn 1. Eftersom
det ger synergieffekter att ackreditera för två områden är synergifaktorn för det andra teknikområdet (plastprodukter) lägre (0,25) och därmed blir
även kostnaden lägre. Besöksfaktorn är 1 vilket innebär att kostnaden baseras på att samtliga (1) filialer besöks.
Kostnaden för resor och logi uppgår till 6 000 kronor. Totalkostnaden summerar till 63 250 kronor.

Mer information om Swedacs avgifter finns i följande föreskrifter med tillhörande bilagor:
STAFS 2019:4 Kontrollorgan
STAFS 2019:5 Certifieringsorgan
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STAFS 2019:6 Laboratorier
STAFS 2019:7 Anmälda organ

3

Swedac är föreskrivande och tillsynsmyndighet för reglerad
mätteknik samt ädelmetallarbeten.
Swedac är Sveriges ackrediteringsorgan och
utför i denna roll bedömning av:
• Anmälda organ
• Certifieringsorgan
• Kontrollorgan
• Kalibrerings- och Provningslaboratorier
• Arrangörer av kompetensprövning
• Organ för Validering och Verifiering
Swedac ansvarar för samordning av marknadskontroll
i Sverige (kontroll av produkter som finns på marknaden).

0771-99 09 00

registrator@swedac.se

www.swedac.se
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Besöksadress: Österlånggatan 9, 503 31 Borås
Postadress: Box 878, 501 15 Borås

