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Avgifter och förutsättningar för medverkan i SEK Svensk Elstandards
verksamhet 2021
Förutsättningar för medverkan
Förutsättningarna för medverkan i SEKs tekniska kommittéer (TK), Elektrotekniska råd och
Certifieringsråd framgår av SEKs stadgar samt tillhörande arbetsordningar som återfinns i SEKs kalender.
För att delta i SEKs kommittéer och få tillgång till IECs, CENELECs och SEKs dokumentservrar
förutsätts att man accepterat tillhörande arbetsordning. För fortsatt deltagande och bibehållen tillgång till
dokumentservrar ska fakturerade avgifter för år 2021 vara betalda senast 30 dagar efter fakturadatum.
Faktureringen sker under det första kvartalet 2021.
Eventuella förändringar gällande medverkan i SEKs verksamhet meddelas till senc@elstandard.se.

Serviceavgift
Serviceavgiften, dvs avgiften för deltagande i SEKs verksamhet, består av två delar. En del utgörs av en
grundavgift på 2 300 kr per ledamot1 och år, oberoende av antalet kommittéer man är ledamot av.
Grundavgiftens primära syfte är att täcka administrativa kostnader för SEKs kansli. Den andra delen av
serviceavgiften, kallad kommittéavgift, har beräknats utifrån omfattningen av verksamheten i de IEC- och
CENELEC-kommittéer som respektive SEK-kommitté har ansvar för. Denna avgift täcker till största del
avgifter och verksamheter inom IEC och CENELEC.

Tekniska kommittéer (TK)
Kommittéavgiften, som utgör en del av den totala serviceavgiften, har beräknats utifrån uppgifter om
pågående projekt inom IEC och CENELEC gällande respektive kommitté. Avgiftsnivåerna för 2021 är
baserade på projektsituationen i början av november 2020.

Tvärtekniska kommittéer (TK*)
Arbetet inom tvärtekniska kommittéer syftar till att koordinera och likställa IECs och CENELECs
verksamheter och är därför inte produktorienterat. Kommittéavgiften för tvärtekniska kommittéer är av
den anledningen lägre än för andra tekniska kommittéer. Dessa kommittéer markeras med * i prislistan.

Systemkommittéer (SK)
SK är kommittéer som ämnesmässigt spänner över flera SEK TK. Standardiseringsarbetet sker på
systemnivå och handlar mycket om att koordinera, interagera och vägleda inom och mellan de olika
intresseområdena. Arbetet inom en SK jämställs med tvärtekniskt kommittéarbete varför avgiften följer
avgiften för de tvärtekniska kommittéerna.

Expertuppdrag (ExU)
En årlig grundavgift tas ut för varje expertuppdrag2 inom IECs och/eller CENELECs arbetsgrupper.
Avgiften bidrar till att täcka det administrativa arbetet som SEKs kansli utför, t ex registrering och
anmälan av expert. (Se vidare under rubriken ”Deltagande i arbetsgrupper”)
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Ledamot betecknas person som är medlem av en eller flera av SEKs tekniska kommittéer och/eller systemkommittéer.
Expertuppdrag medför enbart tillgång till de arbetsdokument inom den/de arbetsgrupper som experten deltar i.
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Avgiftsnivåer 2021
Serviceavgiften för 2021 är indelad i en grundavgift och en kommittéavgift enligt följande:
Grundavgift per person och år

2 300 kr/år

Avgift
Tvärteknisk kommitté* och Systemkommitté
Expertuppdrag

2 000 kr/år

Antal projekt
Oberoende

2 200 kr/år/uppdrag

Teknisk kommitté, innefattar även O-medlemskap inom IEC
TC/SC

6 400 kr/år

Upp till och med 10

Teknisk kommitté

8 500 kr/år

Fler än 10

Teknisk kommitté och Systemkommitté. Deltagande i fritt
antal kommittéer per kalenderår.

30 000 kr/år

Oberoende

Tidsbegränsad kompletterande ledamot i en TK eller SK
Om en ledamot, pga extraordinära omständigheter, inom en TK eller SK behöver stöd eller hjälp av en
kompletterande person under en begränsad tid kan intressenten anmäla ytterligare en person som
kompletterande ledamot medan den ordinarie ledamoten kvarstår.
Den kompletterande ledamoten deltar under samma förutsättningar som den ordinarie ledamoten och
betalar endast grundavgiften. De två personerna tillsammans har dock endast en röst för intressentens
räkning vid en eventuell omröstning i kommittén.
Detta kan endast utnyttjas en gång per kommitté och intressent.
Vissa avgiftsbefrielser
Intressenter3 som är representerade i andra SEK TK och som erlagt motsvarande avgift kan utan
ytterligare avgift delta i valfritt antal tvärtekniska kommittéer och/eller systemkommittéer. Det samma
gäller för fullbetalande ledamot i Elektrotekniska rådet. De SEK TK som klassificerats som tvärtekniska
framgår av Prislista verksamhet SEK Svensk Elstandard 2021.
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•

För att upprätthålla en aktiv medverkan i IECs och CENELECs kommittéer fordras att SEK
kontinuerligt kommenterar dokumentförslag och deltar i röstningsprocedurer. Varje SEK TK har
skyldighet att utse en kontaktperson som har till uppgift att förmedla kommitténs samsyn i form
av kommentarer och underlag för röstning till SEKs kansli. Som kompensation är
kontaktpersonen i kommittén avgiftsbefriad.

•

Representanter för ideella miljö- och konsumentorganisationer samt anställda vid tekniska
högskolor kan delta i SEK TK utan att erlägga serviceavgift.

•

Vid inträde i en kommitté efter 1 oktober debiteras full avgift först från och med nästkommande
kalenderår.

•

Medverkan i en SEK TK som inrättats för att följa verksamheten i en nybildad IEC- eller
CENELEC-kommitté (en s k spegelkommitté) är avgiftsbefriad under kommitténs första
verksamhetsår.

Med intressenter avses berörda svenska företag, organisationer, institutioner, myndigheter och statliga verk.
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•

Temagrupper (TG) är grupper som bevakar projekt/arbeten där ingen SEK-kommitté ännu
etablerats men där behov finns av att Sverige (SEK) deltar för att påverka projektets innehåll och
utformning. TG instiftas och upplöses vid behov av Elektrotekniska rådet. Då inga formella
röstningar och/eller standarder utformas inom TG-arbeten är medverkan i alla TG avgiftsfri.
Anmälan om medlemskap i en TG sker till SEK via senc@elstandard.se.

•

Ledamot i SEK TK/SK kan utan extra avgift delta som expert i en eller flera arbetsgrupper inom
den IEC- och/eller CENELEC-kommitté som ingår i ansvarsområdet för den SEK TK/SK man är
ledamot av.

Deltagande i arbetsgrupper
Expertuppdrag
För medverkan i internationella och/eller europeiska arbetsgrupper har fullbetalande intressent i berörd
SEK TK rätt att utse obegränsat antal experter för deltagande i arbetsgrupper inom IECs och/eller
CENELECs kommittéer. Sådant deltagande kallas expertuppdrag och för varje uppdrag utgår en årlig
avgift.
För rättigheten att utse expert krävs:
•

att intressenten är representerad av minst en ledamot i den SEK TK som speglar den IECoch/eller CENELEC-kommitténs ansvarsområde.

•

att expert (-er) tillhör eller arbetar åt samma företag/organisation och har samma
faktureringsadress som intressentens ledamot i motsvarande SEK TK.

Uppdrag som faller inom ramen för lika arbete inom IEC och CENELEC anses utgöra ett och inte två
uppdrag. SEK förbehåller sig rätten att bedöma uppdragens överensstämmelse inom IEC och CENELEC.
Svenska arbetsgrupper
Det svenska arbetet bedrivs vanligtvis i respektive SEK TK. I undantagsfall kan arbetsgrupper, Ag, bildas
inom berörd SEK TK och de förutsätts vara tillfälliga och vara sammansatta av ledamöter från
kommittén. Vid behov kan extern expert vid enstaka tillfällen inbjudas att delta.
Elektrotekniska rådet
Avgiften för medverkan i Elektrotekniska rådet ligger på 30 000 kr och inkluderar full tillgång till
standarder och dokument samt obegränsad medverkan i SEK TK. Den ledamot av Elektrotekniska rådet
som önskar medverka i en SEK TK anmäler detta till SEKs kansli, senc@elstandard.se.
Inval till Elektrotekniska rådet sker genom beslut av SEKs styrelse.
Certifieringsrådet
Avgiften för medverkan i SEKs Certifieringsråd är 5 000 kronor per representant och år utom för
representanter för certifieringsorgan där avgiften är 10 000 kronor per representant och år.
Inval till Certifieringsrådet sker genom beslut av SEKs styrelse.
Resekostnadsbidrag
Anmälan för deltagande till en SEK TKs IEC-plenarmöte sker av ledamoten själv via elektronisk anmälan
till IEC Meeting Registration System, MRS vilken därefter bekräftas av SEK. För anmälan till
motsvarande möte inom CENELEC ska ifylld anmälningsblankett sändas med e-post till SEK,
senc@elstandard.se, för vidare befordran till CENELEC. I händelse av att flera svenska delegater deltar
vid samma plenarmöte ska anmälan även ange vem som utsetts till huvuddelegat (Head of Delegation,
HoD).
Ett schablonbelopp kan utbetalas för huvuddelegaten vid plenarmöten inom IEC eller CENELEC. SEK
betalar resekostnadsbidraget till en huvuddelegat som representerar SEK vid dessa möten.

Sid 4(4)

Huvuddelegaten utses av berörd SEK TK och ska meddelas SEK, senc@elstandard.se för registrering,
och gärna bekräftas genom notering i ett av kommitténs närliggande mötesprotokoll.
Förutsättningar för resekostnadsbidrag är att:
•
•
•
•
•
•

SEK deltar i något TC/SC/JTC-möte inom CENELEC.
SEK deltar i något SyC/TC/SC-möte som P-medlem inom IEC.
Huvuddelegaten är utsedd av den ansvariga SEK TK och att SEKs kansli har informerats om
detta senast i samband med anmälan till mötet.
En skriftlig artikel från mötet lämnas till SEKs kansli med innehåll och utformning så att den kan
publiceras av SEK, i t ex SEK Aktuellt.
Den intressent som personen representerar fakturerar SEK angivet belopp inom 30 dagar efter
SEKs fakturagodkännande.
I händelse av att delegaten under samma resa och på samma ort deltar som huvuddelegat vid flera
plenarmöten utbetalas endast ett schablonbelopp, (kan t ex inträffa vid IEC General Meeting).

Utökat resekostnadsbidrag
Utökat resekostnadsbidrag kan utbetalas till experter/ledamöter med uppdrag som ordförande, sekreterare,
sammankallande (convenor) eller projektledare inom IEC- och/eller CENELEC-verksamheten. För
ansökan om bidrag ska styrkande resehandlingar och mötets kallelse (eller liknande) skickas in till SEK
inom 30 dagar efter mötets genomförande. Ingen begränsning finns i antal ansökningar och inget krav
finns på reseberättelse/artikel men endast ett bidrag betalas ut per resa. Bidraget kan inte kombineras med
bidraget för huvuddelegater. SEK förbehåller sig rätten att bedöma rätten till utökat resekostnadsbidrag.
Resekostnadsbidraget ersättningsbelopp för 2021 (exkl moms)
Möten inom Europa (utanför Sverige)
5 000 kr
Möten i övriga länder
10 000 kr
SEK förbehåller sig rätten att bedöma ersättningsbeloppets storlek i händelse av att en mötesplats har
oklar geografisk tillhörighet. SEK förbehåller sig även rätten att bedöma utbetalning av ersättning i
händelse av försenad fakturering.
Skriftlig artikel
Artikeln utformas i enlighet med de anvisningar som lämnas av SEKs kansli. Den skickas som bifogad
Word-fil med e-post till senc@elstandard.se inom fyra veckor efter avslutat möte. SEKs kansli ser gärna
att artikeln i möjligaste mån kompletteras med bilder i form av fotografier eller skisser/teckningar.
Bilderna ska vara högupplösta och måste bifogas i separata filer tillsammans med bildtext.
Godkännande
När SEK godkänt artikeln mejlas underlag för fakturering till delegaten. Fakturan ska sedan tillställas
SEK senast 30 dagar efter godkännande.

Bilaga: Prislista verksamhet SEK Svensk Elstandard 2021

