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Swedac inför ny avgiftsmodell
Swedac avser att införa en ny avgiftsmodell för ackrediterade organ. Syftet med avgiftsmodellen
är att förenkla och öka transparensen i reglerna samtidigt som avgifterna ska motsvara Swedacs
arbetsinsats. Avsikten är att modellen ska gälla samtliga av Swedac ackrediterade organ från
och med 2016, men då det är en större förändring väljer Swedac att för 2015 låta modellen
omfatta endast en kategori ackrediterade organ, certifieringsorganen. Detta i syfte att i
inledningsskedet kunna föra en dialog med en rimligt stor kundgrupp och samtidigt kunna
säkerställa att omläggningen fungerar för alla parter.

Beskrivning av modell
Den modell som Swedac föreslår är till stor del uppbyggd på schabloner på den förväntade
tidsåtgången för tillsyn per ackrediteringsområde. Med ackrediteringsområde avses exempelvis
certifiering av ledningssystem för miljö eller personcertifiering av besiktningstekniker. Förutom
den förväntade tidsåtgången finns även en schablon på timpriset som är lika oberoende av
teknisk bedömare och ackrediteringsområde. Utöver dessa schabloner innefattar modellen även
fastställda schabloner för resa och logi enligt ”Sverige-är-runt”-principen. Principen innebär att
ingen kund ska betala mer för att den har sin lokalisering långt bort från Swedacs kontor. En
noggrann uppföljning kommer att genomföras av schabloner som ingår i modellen och vid
behov kommer justeringar att göras.
Modellen är uppbyggd på tre delar. Grundavgift, tillsynsavgift samt kostnader för resa och logi.
Modellen ser likadan ut och har samma struktur för samtliga kontrollformer (certifiering av
ledningssystem, produkter etc.). Däremot kan tidsuppskattningen och komplexiteten variera
mellan kontrollformer, vilket innebär att även prisbilden kan variera.
Eftersom modellen innefattar både Swedacs personal och externa tekniska bedömare kommer
ingen återfakturering ske (då allt ingår i årsavgiften). Det har som följd att fakturering kommer
att ske endast vid ett tillfälle. Dock kommer kostnader för kompletterande bedömning
faktureras separat.
Grundavgift
I avgiften ingår förväntad nedlagd tid för den verksamhet inom Swedac som bedrivs i syfte att
upprätthålla ackrediteringssystemet för befintliga ackrediteringar och som inte direkt är
kopplade till kund eller tillsyn. I det arbetet ingår bl. a att upprätthålla bedömarkompetens och
att vara uppdaterad på gällande regelverk inom respektive område. I avgiften ingår även
uppgifter såsom planering och klagomålshantering.
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Den tid som läggs på upprätthållande av ackrediteringssystemet är olika beroende på vilken
kontrollform som avses och därför kan även grundavgiften variera. Grundavgiften beräknas
utifrån antalet produktområden per ackrediteringsområde som ackrediteringen omfattar vilket
antas spegla kundens storlek och den del av den övergripande förväntade nedlagda tiden som
kunden står för.
Tillsynsavgift
Avgiften fastställs utifrån kundens omfattning (ackrediteringsområde, produktområde etc.) och
förväntas spegla den tid som Swedac lägger ner för att bedöma en kunds kompetens inom
respektive område. I tillsynsavgiften ingår både kontorsbedömning och bedömning i fält.
Utgångspunkten för beräkning av tillsynsavgiften är att en kund har ett ackrediteringsområde.
För varje ackrediteringsområde är en förväntad tidsåtgång fastställd utifrån intervjuer och
erfarenheter från Swedacs personal. Den förväntade tidsåtgången omfattar tillsynen på plats för
både bedömningsledare och tekniska bedömare samt för- och efterarbete för en normal tillsyn.
För varje ytterligare ackreditering läggs motsvarande tid till med en reduktion av förväntade
synergieffekter som flera ackrediteringar kan medföra.
För bedömning i fält grupperas produktområdena inom ett ackrediteringsområde till en s.k.
bedömningsgrupp. I modellen är tid avsatt som motsvarar att varje bedömningsgrupp ska
bedömas en gång under en ackrediteringscykel.
Resa och logi
Schabloner för resa och logi är framtagna enligt principen ”Sverige-är-runt”. Principen innebär
att ingen kund ska betala mer för att den har sin lokalisering långt bort från Swedacs kontor.
Resor beräknas utifrån ett antagande att det krävs en teknisk bedömare per
ackrediteringsområde plus en bedömningsledare. Vad gäller logi beräknas antalet
övernattningar i förhållande till den förväntade tiden för tillsyn.
Komplexitetsfaktor
För vissa områden inom en kontrollform kan det förekomma kompletterande krav som innebär
att Swedacs bedömning av området tar längre tid än för övriga. En komplexitetsfaktor kan då
appliceras på den förväntade tiden vid beräkning av tillsynsavgift. En sådan faktor ska vara
tydligt redovisad i Swedacs föreskrifter.
Utökning och ändring
Kostnaden för en utökning eller ändring är tänkt att följa modellen så tillvida att en utökning
med ett ackrediteringsområde motsvarar en årsavgift utan synergieffekter.

Datum

2014-10-10

Beteckning

Dnr 2014/1372

En av anledningarna till att modellen sjösätts i olika steg är att kunna bekräfta att modellen slår
väl ut för en mindre kundgrupp för att efter utvärdering och eventuella justeringar i nästa steg
applicera modellen för Swedacs samtliga ackrediterade organ. Er åsikt är därför av stor vikt för
oss bl a om hur ni tror att modellen fungerar avseende tydlighet och transparens.
Viktigt att påpeka är att det är modellen som helhet som remitteras.
Inom kort kommer information om er aktuella omfattning och er kommande avgift enligt den
nya modellen skickas ut där.
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