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Utmaningar

Geografiska variationer och 
brist på enhetlighet  

Otillräckliga resurser

Organisering och 
beroendeförhållanden  





Kort om Swedac

Ansvarig minister: EU- och handelsminister 
Ann Linde

Ansvarigt departement: 
Utrikesdepartementet 

Kontor: Borås (huvudkontor) och 
Stockholm 

Antal anställda: 125 medarbetare, 185 
externa bedömare 

Antal ackrediterade organ: 1600
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Swedacs uppdrag
Sveriges ackrediteringsorgan och expertmyndighet för teknisk kontroll.

Föreskrivande myndighet och tillsynsmyndighet för reglerad mätteknik och ädelmetall.

Samordnar marknadskontroll i Sverige.

Internationellt samarbete för utveckling och förstärkt kvalitetsinfrastruktur.
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Ackreditering

Bidrar till:
Ökad hållbarhet 
Ökad kvalitet och säkerhet
Stärkt konsumentskydd   
Stärkt konkurrenskraft 

Omfattar:
Kompetensprövning och kvalitetssäkring för att 
säkerställa att alla krav uppfylls

Baseras på:
Opartiska aktörer 
Svensk samt europeisk lagstiftning 
Nationell och internationell nivå

Ackreditering



Ackreditering
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Kontroll av hissar

Byggnadsnämnder 
ansvarar för tillsyn

Ansvarar för föreskrifter

Kontrollorgan besiktigarSwedac ackrediterar



Kontroll av cisterner

Kontrollorgan besiktigarSwedac ackrediterar

Ansvarar för 
föreskrifter och tillsyn



Kontroll enligt ekologisk förordning

Certifieringsorgan 
certifierar

Swedac ackrediterar

Ansvarar för 
föreskrifter och tillsyn



Naturvärdesinventering

Kontrollorgan inventerarSwedac ackrediterar



Utmaningar inom miljötillsyn 

Enhetlighet 

Resursbrist  

Organisering  



Ackreditering bidrar till ökad enhetlighet 

Likvärdiga bedömningar oberoende av vem som gör granskning och var 
den sker

Möjlighet att harmonisera lokala miljökrav 

Bidrar till trovärdiga bedömningar som omfattar helheten 

Bidrar till att främja genomförande av lagstiftning 



Ackreditering frigör resurser

Frigör tid och resurser för tillsynsmyndigheter

Avlägsnar administrativa skyldigheter och ger tillgång till tillförlitliga 
beslutsunderlag

Möjliggör samverkan för att effektivisera tillsyn och förbättra 
regelefterlevnad 



Ackreditering säkerställer oberoende 

Säkerställer opartiskhet och oberoende

De som granskar är fria att verka inom de områden som de 
ackrediterats för

Återkommande granskningar bidrar till stabilitet och långsiktighet 



Exempel på möjliga ackrediteringsområden  

Kemiska produkter och biotekniska organismer

Vattenverksamheter 

Transport av farligt avfall

Kontroll av fordonstvättar 

Enskilt avlopp 





Certifiering är lösningen! 
Ackreditering är en lösning!



Tack!

Peter Strömbäck 

E-post: peter.stromback@swedac.se


