
Välkomna!



Agenda

• 09.00-09.05– Välkommen och inledning
• 09.05-09.45 – Elsäkerhetsverket 
• 10.00-10.40 – PTS
• 11.00-11.30 – Tullverket
• Lunch!
• 12.30-13.00 – Konsumentverket
• 13.00-13.45 – Summering av dagen, frågor och 

avslutning



Vår roll
Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet 
för tekniska säkerhetsfrågor inom 
områdena elsäkerhet och 
elektromagnetisk kompatibilitet – EMC.

www.elsakerhetsverket.se



Din roll – eller roller!

• Tillverkare eller dennes 
representant

• Importör
• Distributör



EU-försäkran

• Ska utformas i enlighet med mallen. Det blir enklare 
att se om en EU-försäkran är rätt gjord.

• En EU-försäkran för alla direktiv – men man kan ha 
flera sidor

http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/foreskrifter/2016-1.pdf


Du som säljer

• Ska iaktta vederbörlig omsorg 
• Kontrollera 

– CE-märkning 
– medföljande dokumentation 
– bruksanvisningar och säkerhetsinformation (på svenska)
– Att tillverkarens namn, adress och typbeteckning finns
– Att importörens namn och adress finns



Om du köper in från utlandet

• Får inte släppa ut produkter som inte 
överensstämmer
– Se till att tillverkaren utfört bedömning om 

överensstämmelse
– Se till att teknisk dokumentation finns samt att produkten är 

CE-märkt
– Se till så att Tillverkaren märkt produkten samt att produkten 

åtföljs av den dokumentation som krävs

• Du ska ange ditt namn och postadress på produkten.



Förebyggande arbete

• När lämpligt utföra slumpvis provning, granska och 
registerföra klagomål, produkter som inte 
överensstämmer och återkallelser samt informera 
distributörer 

• Skäl att tro att produkten inte uppfyller kraven - får 
inte tillhandahålla produkten förrän den 
överensstämmer med kraven

• Risk – informera tillverkare eller importör samt 
myndighet



Liten 
underrättelse

Stor 
underrättelse

Avslut

Försäljningsförbud

Återtag

Återkallelse

Överlåter ansvar

Frivillig åtgärd

• Inköp
• Registrering
• Utredning om 

administrativa 
brister

Provning

Initiering 
mot 
tillverkare/  
importör

Initiering 
mot 
distributör

Marknadskontroll – Hur det går till!

http://www.elsakerhetsverket.se/andra-aktorer/tillverkare-aterforsaljare/vid-marknadskontroll/handlaggning-marknadskontroll/

2017-09-18 rev 0

http://www.elsakerhetsverket.se/andra-aktorer/tillverkare-aterforsaljare/vid-marknadskontroll/handlaggning-marknadskontroll/


Tydligare på vår hemsida



Återkallelse - hur då?

1. Bedöm vilka åtgärder som är befogade
2. Informera myndigheterna
3. Hitta köparna
4. Bestäm kanaler
5. Vad ska ni säga
6. Berätta för köparna
7. Genomför åtgärd
8. Kontrollera effekten!



När du ska tillverka eller sälja produkter

https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/broschyrer/elsak-nar-du-ska-tillverka-eller-salja-produkter.pdf


Mer på vår webb som stöd

https://www.elsakerhetsverket.se/andra-aktorer/tillverkare-aterforsaljare/verktyg-och-checklistor/


När du köpt en produkt som har brister

https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/publikationer/broschyrer/nar-du-har-kopt-en-produkt-som-har-brister/


När du sålt en produkt som har brister

https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/publikationer/broschyrer/nar-du-har-salt-en-produkt-som-har-brister/


Tack för visat intresse!

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev Aktuellt och de 
senaste försäljningsförbuden!
www.elsakerhetsverket.se

Vi finns på Facebook.

http://www.elsakerhetsverket.se/
http://www.facebook.com/
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