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SMAK:s noteringar: 

* = Obligatoriska uppgifter

1. Företagsuppgifter*:
Org.nr/Pers.nr (ÅÅMMDD-9999)*: 

Företagsnamn (alternativt Efternamn, Förnamn)*: E-post*:

2. Adressuppgifter*:
Huvudadress: Postnr + Postort: 

Besöksadress (om annan än Huvudadress): Postnr + Postort: 

Faktureringsadress (om annan än Huvudadress) alternativt e-post för fakturering: 

Mobilnr/Tel.nr företag: Kommun: Län: 

Kontaktperson (om annat än Företagsnamn): Mobilnr/Tel.nr kontakt: E-post:

3. Certifieringen avser*:
☐ Kvalitetsmärkt Hästverksamhet

☐ Kvalitetsmärkt Hästgymnasium (omfattar även Kvalitetsmärkt hästverksamhet)

4. Beskrivning av verksamhet*:

Inriktning: 

Antal hästar (högsta antalet hästar som förekommer på verksamheten under året): 

☐ Upp till 15 hästar ☐ 16 - 30 hästar ☐ 31 hästar och fler

Verksamheten innehar tillstånd för yrkesmässig verksamhet med djur (6 kap. 4 § djurskyddslagen): 

☐ Ja ☐ Nej

Beskrivning av verksamheten: 

5. Driftsanläggningar (Gäller endast gymnasieskolor för Kvalitetsmärkt Hästgymnasium):
På vilka platser bedrivs hästverksamhet (Flera alternativ kan väljas): 

☐ Egen hästverksamhet på skolområdet

☐ Driftsanläggning med egen hästverksamhet utanför skolområdet

☐ Inhyrd hos övrig annan hästverksamhet (Övrig anlitad hästverksamhet/er certifieras enligt Kvalitetsmärkt Hästverksamhet)

Kom ihåg att signera ansökan på sidan 4! 

Ansökan inkom: Bekräftelse till kund: Kundnr: 

Registrering, signatur: 

Skicka inskannad blankett till: 

hastcertifiering@smak.se 
eller i brev till: 

SMAK Certifiering AB 
Hedvig Möllers gata 12 

223 55 LUND 

mailto:hastcertifiering@smak.se
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KUNDENS ÅTAGANDEN 

• är medveten om att certifieringen inte på något sätt får användas missvisande eller så att certifieringsorganets rykte 
skadas.

• har tagit del av och förbinder sig att följa allmänna villkor och regler för den/de standarder ansökan avser

• är medveten om sin skyldighet att hålla sig uppdaterad om och följa förändringar och nyheter i de villkor och regler
som gäller för den aktuella certifieringen

• ansvarar för att eventuella underleverantörer som utför uppgifter som omfattas av reglerna för certifieringen får
information om kraven i det aktuella regelverket, att de förbinder sig att följa reglerna och att de är medvetna om att
tjänster/lokaler kan komma att revideras om revisorn finner behov av detta.

• åtar sig att lämna korrekta uppgifter om den certifierade verksamheten till SMAK Certifiering AB.

• accepterar att följa eventuella beslut exempelvis avstängning och uteslutning.

• åtar sig att meddela förändringar i produktionen som påverkar omfattningen av/förutsättningarna för certifieringen.

• underlättar revision genom att förbereda nödvändig dokumentation samt om aktuellt genomföra
internrevision/egenkontroll av standardens senaste version.

• ansvarar för att verksamheten är registrerad i tillämpliga myndighetsregister.

• följer gällande lagar och bestämmelser som berör den verksamhet som ska certifieras. Är medveten om skyldigheten 
att informera SMAK Certifiering AB om eventuella förelägganden eller sanktioner, från myndighet, som riktats mot den 
verksamhet som ska certifieras - under de senaste fem åren.

• accepterar återkommande revisioner, även oannonserade, vilket innebär ordinarie revision, extra revision och 
stickprovsrevision. Dessa kan infalla under samma år.

• är medveten om skyldigheten att underlätta för revisionernas genomförande.

• accepterar revision under den tidsperiod på året som SMAK Certifiering AB anser nödvändig för kontrollen och i
enlighet med krav i aktuell standard.

• accepterar att SMAK Certifiering AB:s revisor ges tillträde till hela den verksamhet som är föremål för certifiering samt
bistår med att presentera relevant material.

• utser en ansvarig/kontaktperson gentemot SMAK Certifiering AB samt bemyndigar denna person att underteckna
dokument som rör certifieringen för företagets räkning.

• accepterar att verksamhetsuppgifter delges systemägare samt att uppgifter om verksamhetens namn och typ av
certifiering kan komma att publiceras på Internet.

• accepterar att årligen erlägga avgift för certifiering enligt SMAK Certifiering ABs gällande prislista och betalningsvillkor.

• accepterar att kostnader som uppstått fram till datum för utträde ska erläggas med resterande del av total 
certifieringskostnad, vilken är uppdelad på tre år.

• accepterar att eventuella förskottsfakturor ska betalas före revision (i vissa specifika fall).

• accepterar att SMAK Certifiering AB anlitar Fortnox AB för fakturahantering.

• ansvarar för att det kommer sökandes kunder till kännedom att certifieringen har upphört vid avslut/tillbakadragande 
av certifikat. Utan ett giltigt certifikat är det inte tillåtet att uppge att företagets tjänster är certifierade.

• delger alltid certifikat i sin helhet till annan kund.

• är medveten som ny kund att om egenrevision ej är inkommen inom 120 dagar efter inskickad ansökan äger SMAK
Certifiering AB rätt att säga upp avtalet.

• är medveten om att hot, våld, kränkningar eller trakasserier mot revisor och andra medföljande vid revision inte 
accepteras. Hot, våld, kränkningar eller trakasserier kan komma att anmälas till polisen.

SMAK CERTIFIERING AB:S ÅTAGANDEN 

• bekräftar mottagande av ansökan om certifiering inom 14 dagar från mottagande



 
Ansökan om certifiering 

 

 

 

H1.2s-4 Ansokan_om_Certifiering Kvalitetsmärkt Hästverksamhet-Kvalitetsmärkt Hästgymnasium Gäller från: 2022-08-23 Sidan 3 av 4 

 

 

• har beredskap för att genomföra den första revisionen efter det att ansökande verksamhet lämnat sin ansökan (och i 

relevanta fall egenrevision) 

• utfärdar certifikat när certifieringsbeslut fattats efter avslutad och godkänd granskning av revision 

• ger kunden rätt att byta till annat certifieringsorgan efter uppsägning av avtalet enligt ovan 

• följer regelverket för GDPR 

• följer de regler som gäller för certifieringsorgan för respektive standard  

• utför i det fall det krävs arbetet under giltig ackreditering 

• har skyldighet att upplysa kunden i det fall certifieringsorganet har tilldelats sanktion av myndighet eller standardägare 

som berör certifieringen 

• meddela sanktionsåtgärder i de fall då företaget bryter mot standardens regelverk eller andra regler som är 

förknippade med certifieringen 

• meddelar möjlighet att framföra klagomål och överklagande av certifieringsbeslut 

 

AVTALSTID, UPPSÄGNING OCH ÅTERKALLANDE AV CERTIFIKAT 

• Kund accepterar att ingånget avtal gäller tillsvidare och att uppsägning ska ske skriftligt per post eller e-post. 
Uppsägningstiden är två (2) månader. Utfärdat giltigt certifikat upphör att gälla samtidigt med avtalet. I de fall 
kundens certifikat återkallas för all verksamhet som certifieringen omfattar kommer även avtalet att sägas upp.  

• SMAK Certifiering AB kan utan uppsägningstid, definitivt eller temporärt, återkalla certifikat och/eller säga upp avtalet 
om kunden begärt det eller: 

o i det fall felaktigheter i certifikatet upptäckts 

o vid förändringar i lagar eller föreskrifter 

o om inkorrekt information föreligger så att certifikatets innebörd, omfattning och förutsättningar kan 
missuppfattas  

o om kunden brutit mot villkor och regler för certifieringen 

o om kunden försatts i konkurs, gått i likvidation, överlåtit verksamheten eller annars kan antas ha kommit på 
obestånd 

o om kunden underlåtit att betala kostnad för revision och certifiering och /eller licensavgift till standardägare 

• Vid upphörande av avtalet, eller återkallande av certifikat oavsett skälet därtill, skall kunden omedelbart upphöra 
med att i marknadsföring eller i övrigt ange att kunden eller dess produktion är certifierad av SMAK Certifiering AB, 
och åberopa certifiering som omfattas av avtalet. Kunden är skyldig att omgående upphöra med all hänvisning till 
certifikat samt logotyper. SMAK Certifiering AB har inget ansvar för skada vid upphörande eller återkallande enligt 
ovan. 

 

ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING 

• bryter kund eller SMAK Certifiering AB mot detta avtal skall, där rättelse inte ägt rum, ersättning utgå för skada som 
förorsakas andra parten, oavsett om avtalet sagts upp eller inte. 

• kund eller SMAK Certifiering AB skall inte ansvara för indirekt förlust eller följdskada i form av utebliven handelsvinst, 
uteblivna intäkter, uteblivna kostnadsbesparingar, onyttiga omkostnader, förlust av data eller förluster till följd av 
ersättningsanspråk från tredje man. 

• SMAK Certifiering AB:s eller standardägares eller licensgivares rätt till avgifter eller ersättning, även i fall av missbruk 
av varumärke eller annan rättighet, skall inte anses som indirekt förlust eller följdskada. 
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• SMAK Certifiering AB:s ansvar enligt detta avtal är begränsat till maximalt SEK 500.000 kr. 

• SMAK Certifiering AB ansvarar inte för förändringar i lagstiftning, ackrediteringsvillkor samt villkor från 
standard/regelägare över vilka SMAK Certifiering AB inte råder och som kan påverka SMAK Certifiering AB:s 
åtaganden gentemot kund. 

 

 

 

Härmed intygas att jag följer avtalet och de åtaganden som gäller för SMAK:s Avtal – Allmänna villkor 
och åtar mig också att hålla mig informerad om eventuella ändringar i villkor, regler, standarder eller 
bestämmelser som kan påverka certifieringen.  
 
OBS! 
Avtalet gäller tills vidare men kan sägas upp skriftligen av kund med två (2) månaders uppsägningstid. 
Utfärdat giltigt certifikat upphör att gälla samtidigt med avtalet, d.v.s. då uppsägningstiden löpt ut. 
Vid kontraktsbrott, dvs. då någon av avtalspunkterna inte följs, gäller andra uppsägningstider. 
 
 

Kundens underskrift: Underskrift av representant för SMAK Certifiering AB: 
Datum: Datum: 

Verksamhetsledarens signatur: 
Signatur SMAK: 

Namnförtydligande: 
Namnförtydligande SMAK: 
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