BILAGA 3

Styrelsens för ackreditering och
teknisk kontroll författningssamling
ISSN 1400-4682
Utgivare: Gerda Lind

STAFS 2012:xx
Utkom från trycket
den xx månad 2012

Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS
2011:31) om avgifter för ackrediterade certifieringsorgan och
miljökontrollanter;
beslutade den xx månad 2012.
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskriver med stöd av
3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll att rubriken till styrelsens föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:31) om avgifter för ackrediterade
certifieringsorgan och miljökontrollanter samt 1, 4, 7 och 8 §§ i föreskrifterna ska ha
följande lydelse.

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om avgifter för ackrediterade certifieringsorgan, miljökontrollanter och organ för validering och
verifiering
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för Swedacs ackreditering
av certifieringsorgan, miljökontrollanter och organ för validering och verifiering inom
följande kontrollordningar:
1. certifiering av ledningssystem,
2. certifiering av personer,
3. certifiering av produkter,
4. miljökontrollanter, och
5. validering och verifiering av växthusgaser.
4 § Den som ansöker om ackreditering eller ändring av ackrediteringens omfattning
ska betala en avgift till Swedac.
Avgiften beräknas på grundval av samtliga kostnader som är nödvändiga i samband
med bedömningsarbetet. Avgiften omfattar bland annat handläggning av ärendet,
bedömning på kontor och i fält, schabloniserade rese- och logikostnader för samtliga
bedömare. De schabloniserade kostnaderna avser rese- och logikostnader inom Sverige. Vid anlitande av utländska tekniska bedömare i Sverige ska de faktiska resekostnaderna betalas.
Ackrediterade organ ska betala faktiska rese- och logikostnader för samtliga bedömare
vid bedömningsarbete utanför Sverige.
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Avgiften för bedömningsarbetet presenteras i en offert från Swedac.
7 § Årsavgiften beräknas på grundval av samtliga kostnader som är nödvändiga för
upprätthållandet av ackrediteringen. Beräkningarna baseras på en bedömning av
Swedacs nedlagda arbetstid för upprätthållande av ackrediteringssystemet samt kostnader för Swedacs bedömares arbetstid vid tillsyn och förnyad bedömning på kontor
och i fält. Årsavgiften baseras på
1. en grundavgift per kontrollordning (produkter, ledningssystem och personer),
2. kostnader för ackrediteringsområde,
3. kostnader som baseras på omsättning av kontrollordningen, och
4. schabloniserade rese- och logikostnader för Swedacs bedömare i samband med
tillsyn eller förnyad bedömning på kontor.
De schabloniserade kostnaderna avser rese- och logikostnader inom Sverige.
För ackrediterade organ utanför Sverige ingår inte de schabloniserade rese- och logikostnaderna i årsavgiften.
Ett ackrediterat organ ska på Swedacs begäran lämna uppgift om sin faktiska omsättning, som är bekräftad av organets revisor eller motsvarande, samt uppgift om organets
preliminära omsättning.
8 § Ett ackrediterat organ inplaceras i avgiftsklass som fastställs i ett meddelat beslut
om ackreditering och ses över vid varje tillsyn, förnyad bedömning eller vid beslut om
ändring av ackrediteringens omfattning. Avgiftsklasser framgår av tabell 1.
Tabell 1
Avgiftsklass
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV

Årsavgift (kr)
35 700
39 900
46 100
52 750
59 050
65 700
72 000
78 450
87 800
97 300
106 700
116 200
125 550
135 050
144 350
153 800
163 300
172 700

För ackrediterade organ med verksamhet av sådan omfattning som faller utanför klass
XXV görs särskild beräkning.
__________________________
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Denna författning träder i kraft den xx månad 2012.

På Swedacs vägnar

HANS-ERIC HOLMQVIST

Helle Sörensen
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