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Förord 
Certifiering innebär bestyrkande från en oberoende tredjepart att produkt, tjänst eller 
kvalitetssystem uppfyller krav ställda i standard eller annan form av specifikation.  
Certifiering av produkter och kvalitetssystem vid RISE bedrivs i enlighet med SS-EN 
ISO/IEC 17065 respektive SS-EN ISO/IEC 17021. De provningar som utförs som 
underlag för certifiering utförs i enlighet med SS-EN ISO/IEC 17025. Kontroller i 
egenskap av kontrollorgan bedrivs i enlighet med SS-EN ISO/IEC 17020. 

Dessa certifieringsregler anger villkor för certifiering av e-märkning av färdigförpackade 
varor enligt STAFS 2017:1. STAFS 2017:1 används för att visa att direktiven 
2007/45/EG och 76/211/EEG uppfylls. STAFS 2017:1 innehåller 
övergångsbestämmelser avseende tiden mellan 3 juli 2017 och 2 juli 2018 och 
tillämpningen av dessa inkluderas i detta dokument. 

Certifieringsreglerna bygger på gällande föreskrifter men kan framöver revideras, t ex för 
anpassning till europeiska eller internationella standarder. Revidering kan också bli aktuell 
om nya föreskrifter införs eller som en följd av erfarenheterna av certifieringsreglernas 
tillämpning. Denna utgåva ersätter tidigare utgåva från 2018-02-20. 
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1 Omfattning 
Dessa certifieringsregler omfattar bedömning för certifiering av ett system för 
stickprovskontroll av färdigförpackade varor. Syftet med certifieringen är att visa att 
systemet uppfyller kraven i STAFS 2017:1.  

Reglerna omfattar följande moment: 
- Inledande besök
- Utställande av certifikat
- Fortlöpande kontroll

2 Villkor för certifiering 

2.1 Allmänt 
För att ett certifikat skall kunna utfärdas görs en utvärdering av 
förpackarens/importörens system för stickprovskontroll av färdigförpackade varor. 
Certifikat kan bara utfärdas för system som uppfyller följande krav: 

- Färdigförpackningarna innehåller varor som är avsedda att säljas i konstant lika
nominella mängder om minst 5 g eller 5 ml och högst 10 kg eller 10 l.

- Det faktiska innehållet mäts eller kontrolleras genom statistisk stickprovskontroll i
varje definierat parti.

Kompletterande krav återfinns i guidedokument t.ex. Welmec WG 6-serien. 

Om utvärderingen visar att kraven uppfylls ställs ett certifikat ut. Detta gäller därefter 
bl. a. under förutsättning att förpackarens/importörens system inte förändras, att 
kravspecifikationerna förblir desamma och att den fortlöpande kontrollen fungerar.  

CR000 definierar generella certifieringsregler för certifiering av produkter och 
processer. 

2.2 Certifieringsprocessen 
Certifieringsprocessen består förenklat sett av fyra delar: ansökan, utvärdering, 
granskning och beslut samt utfärdande av certifikat. Därefter vidtar den kontinuerliga 
delen för upprätthållande av certifikatets giltighet genom en fortlöpande kontroll. 

2.2.1 Ansökan 
Ansökan om certifiering ska ske på särskild ansökningsblankett. Ansökningsblankett 
bifogas med offert/prisuppgift och finns även tillgänglig på RISE hemsida. Av 
ansökningsblanketten framgår vilken dokumentation som behövs för att utvärderingen 
ska kunna genomföras.  
Ansökan samt efterfrågad dokumentation ska ha kommit till RISE senast 2 veckor innan 
planerat besök. Alla dokument ska vara försedda med benämning eller nummer samt 
med senaste revideringsdatum.  

2.2.1.1 Granskning av ansökan 
Vid granskningen av ansökan kontrollerar RISE att ansökan är komplett, och att ansökan 
kan hanteras inom reglerna. Granskningen kan innebära att RISE inte kan åta sig 
uppdraget, vilket då meddelas till den sökande förpackaren/importören med motivation. 

http://www.sp.se/sv/units/risecert/certification/product/ansokning/Sidor/default.aspx
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Om ansökan accepteras meddelas detta till den sökande. I samband med detta fastställs 
även en utvärderingsplan. Om underleverantör för provningar och/eller beräkningar etc. 
måste anlitas meddelas den sökande detta. Den sökande har rätt att invända mot vald 
underleverantör. 

2.2.2 Utvärdering 

2.2.2.1 Utvärderingens innehåll 
Utvärderingen vid en nycertifiering inkluderar ett inledande besök i 
förpackarens/importörens lokaler för att kontrollera att systemet för stickprovskontroll 
av de färdigförpackade varorna uppfyller kraven enligt STAFS 2017:1. Certifikat kan 
bara utfärdas för system som använder sig av ett system för statistisk stickprovskontroll. 
Även om det endast är taran som bestäms genom stickprovskontroll betraktas systemet 
som ett system som använder stickprovskontroll (Enligt STAFS 2017:1). Kontroll sker 
mot samtliga kravelement enligt bilaga 1. Stickprovssystemet ska ha en effektivitet som 
är jämförbar med Welmec 6.6. 

2.2.3 Granskning och beslut 
Utvärderingen granskas, och ett avtal mellan RISE och förpackaren/importören om 
fortlöpande kontroll upprättas. Syftet med den fortlöpande kontrollen är att säkerställa 
funktionen av förpackarens/importörens system för stickprovskontroll av 
färdigförpackade varor. 
När avtalet undertecknats av båda parter går processen vidare till beslut och när beslut 
om certifiering tagits är det klart för utfärdande av certifikat.

2.2.4 Utfärdande av certifikat 
Certifikat utfärdas till den förpackare/importör som ansökt om certifikat enligt, och 
certifikatet skickas till den denne. 
Certifikatets giltighetstid är normalt fem år. 

2.3 Upprätthållande av certifikatets giltighet 
För att certifikatet ska upprätthålla sin giltighet krävs att certifikatets villkor uppfylls, 
att märkning sker på avsett sätt och för de produkter som omfattas av certifikatet, och 
att kravspecifikationerna är gällande. En annan förutsättning är att den fortlöpande 
kontrollen sker enligt avtalet om fortlöpande kontroll.  

2.3.1 Fortlöpande kontroll 
Den fortlöpande kontrollen består dels av förpackarens/importörens egenkontroll, dels 
av en övervakande kontroll som utförs av RISE. Den övervakande kontrollen sker genom 
att RISE minst en gång per år genomför en utvärdering av förpackarens/importörens 
system för färdigförpackade varor. Kontrollen sker vid besök hos 
förpackaren/importören, och kontroll sker mot samtliga kravelement enligt bilaga 1. 

2.3.2 Förnyelse 
När certifikatets giltighet är på väg att gå ut kan certifikatsinnehavaren ansöka om 
förnyelse. Certifikatet kan förnyas med fem år i taget under förutsättning att kraven för 
att upprätthålla giltigheten uppfylls.   

2.3.3 Ändring av certifikatets omfattning. 
Innehavaren av certifikat är skyldig att underrätta RISE vid planerad ändring av 
systemet för statistiskt provuttag eller annan större ändring som kan ha påverkan på 
mängden i de e-märkta förpackningarna t.ex. byte av nyckelperson. RISE beslutar om 
ändringarna kan godkännas. Om ändringarna kan genomföras utan att certifikatet 
påverkas, informeras innehavaren om detta. Om ändringarna kräver revidering av 
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certifikat gör RISE en bedömning avseende vilka kompletterande delar av utvärderingen 
som behöver utföras. I det fallet meddelas innehavaren om detta och får då även 
prisuppgift på detta. Om resultatet av utvärderingen uppfyller kraven revideras 
certifikatet med de nya uppgifterna. Vid en revidering behåller certifikatet sin 
ursprungliga giltighetstid. 

3 Kravspecifikationer 
Tillverkarens fortlöpande egenkontroll skall säkerställa att e-märkta produkter 
uppfyller kraven enligt STAFS 2017:1. Se även bilaga 1: Kravelement. 

4 Övriga villkor för certifiering 
Framgår av Generella certifieringsregler för certifiering av produkter CR000, med 
följande komplettering: 
Vid eventuellt återkallande av certifikat skall RISE meddela Swedac. Swedac ska även 
meddelas om RISE vid kontroll påträffar sådana avvikelser i ett parti att partiet ska 
avvisas. 

5 Referenser 
SS-EN ISO/IEC 17065 Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som 

certifierar produkter, processer och tjänster 

SS-EN ISO/IEC 17020 Bedömning av överensstämmelse – Krav på verksamhet inom 
olika typer av kontrollorgan 

STAFS 2017:1 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) 
föreskrifter om färdigförpackade varor 

STAFS 1993:18 Styrelsens för teknisk ackreditering föreskrifter om EEG-
märkning 
av färdigförpackade varor 

Welmec guider WG6-serien 
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Bilaga 1: Kravelement 
Förpackaren/importören skall ha ett dokumenterat system som säkerställer att de 
produkter som e-märks uppfyller kraven i STAFS 2017:1. Nedan följer krav som ska ingå 
i egenkontrollen och som granskas vid den övervakande kontrollen. 

1 Organisation, kompetens och ansvar 
Förpackaren/importören ska ha en dokumenterad organisationsstruktur eller 
motsvarande där ansvarsområden som berör e-märkning t.ex. ansvarig för 
egenkontroller samt RISE kontaktperson, ansvarig för utrustning, befogenheter att 
ingripa för att förhindra felaktig kvalitet, befogenhet att godkänna dokument etc., 
framgår.  

Utsedda ansvariga personer ska ha tillräcklig kompetens för sina uppgifter och 
utbildningen ska vara dokumenterad. 

2 Produkter och produktkontroll 
Förpackaren/importören ska ha dokumenterat vilka produkter som får e-märkas. 

3 Märkning 
Färdigförpackningarna skall märkas med: 

a) den nominella mängden angiven med siffror av korrekt storlek
åtföljda av den använda måttenheten,

b) en inskrift, som gör det möjligt att identifiera den som bär ansvaret för
packningen,

c) det speciellt utformade e-märket, minst 3 mm högt och placerat i anslutning till 
uppgiften om nominell mängd.

4 Egenkontroller 
4.1 Allmänt 
Förpackaren/importören väljer själv lämpliga metoder för egenkontroll. För att 
metoderna ska kunna godkännas ska effektiviteten vara jämförbar med Welmec 6.6. 
Hänsyn ska tas till förpackningsprocessens långtids- och korttidsstabilitet. Metoderna 
kan vara baserade på någon av följande principer (för att systemet ska kunna certifieras 
krävs att det ingår ett stickprovsförfarande): 

a) Stickprovskontroll av partier,

b) Kontroll med checkweigher/inlinevåg i produktionslinjen,

c) Kontroll med fyllningsvåg i produktionslinjen

d) Användning av godkända mätflaskor och mallar.

Oavsett metod får den totala osäkerheten i mätningen aldrig överstiga 1/5 av summan 
av den tillåtna negativa avvikelsen för förpackningen ifråga och eventuell avsiktlig över 
fyllnad.  

Resultaten av kontrollerna skall dokumenteras tillsammans med uppgifter om 
eventuella rättelser och justeringar och på begäran ställas till RISE förfogande. 

Dokumenterad validering som visar att företagets egenkontroll är jämförbar med 
Welmec 6.6 ska finnas. 
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4.2 Utrustning 
Förpackaren/importören ska ha mätutrustning som täcker hela området som man 
önskar/har certifikat inom. 
Mätutrustningen ska vara lämpad för uppgiften. 

Stickprovsvågar: 
- ska vara typgodkända och verifierade 
- ska genomgå årlig återkommande kontroll (i det mätområde som certifikatet omfattar)
- om plomberingen brutits ska återkommande kontroll utföras omgående 

Övrig mätutrustning, som påverkar mängden eller som används för kontroll 
- ska vara spårbart kalibrerad (i det mätområde som certifikatet omfattar)

4.3 Behandling av underkända partier 
Partier som inte uppfyller specificerade krav skall avskiljas och korrigerande åtgärder 
vidtas. 

4.4 Korrigerande åtgärder 
Det skall beskrivas vilka åtgärder som vidtas i händelse av underkänt resultat vid 
företagets egenkontroll. 

5 Uppföljning och förbättring 
5.1 Ledningens genomgång 
Företagsledningen hos förpackaren/importören skall hålla dokumenterade 
genomgångar där en kontrollpunkt är att kravuppfylland har granskats.  

5.2 Interna revisioner 
Interna revisioner ska genomföras regelbundet för att säkerställa att systemet fungerar 
och kraven uppfylls. 

5.3 Klagomål 
Klagomål på e-märkta förpackningar – från exempelvis kunder – skall tillsammans med 
vidtagna åtgärder dokumenteras och hållas tillgängliga för RISE.  

6 Kvalitetsdokument – journalföring 
För att kunna vidmakthålla produktkvaliteten krävs kvalitetsdokument i lämplig 
omfattning. 

Förpackaren/importören skall kunna styrka att partier av färdigförpackningar uppfyller 
specificerade krav genom att bevara relevanta dokument.  

Dokumentation av kontroll och provning skall utföras i sådan omfattning att man får 
tillräcklig spårbarhet. Journaler skall innehålla kommentarer när avvikande resultat 
erhållits och beskrivning av åtgärder som vidtagits.  

Arkiveringstider skall anges för dokument som avser egenkontroll. Journaler från 
provning och kontroll skall hållas tillgängliga för RISE och förvaras så länge berörda 
färdigförpackningar rimligen kan finnas tillgängliga på marknaden, dock minst ett år.  

Endast aktuella utgåvor av dokument får finnas tillgängliga för den berörda personalen i 
företaget. Det skall finnas en förteckning och distributionslista för dokument (eller 
motsvarande) samt rutiner för framtagning av nya dokument, ändring av dokument och 
insamling av ogiltiga dokument (i tillämpliga fall) 
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