
Säkra produkter  
– ditt ansvar

Är jag tillverkare,  
importör eller distributör?

Vad har jag för ansvar  
för produkter jag säljer?

Vad innebär CE-märket? Omfattas uthyrning av 
produkter av reglerna?
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Alla har ett ansvar – men ska göra olika saker
Det är den som tillverkar en produkt som ska se till att 
produkten utformas i enlighet med alla relevanta krav för de 
marknader som den ska släppas på. Det är tillverkaren som 
lägger grunden för hur produkten får tillhandahållas.

Om tillverkningen inte skett inom EU/EES ska den som är 
importör se till att tillverkaren har fullgjort alla krav och att 
produkten är gjord för marknaden ifråga. Importören har 
alltid en central roll för att säkerställa att de importerade 
produkterna uppfyller kraven för att få säljas.

Alla andra som kallas distributörer, ska också ha koll på de 
produkter de tillhandahåller. Som distributör har man ett 
ansvar att kontrollera att produkterna uppfyller relevanta 
krav. Ingen får tillhandahålla produkter om det finns anled-
ning att tro att de är bristfälliga eller farliga.

Du är tillverkare även i andra fall  
än när du tillverkat
Tillverkare är du inte bara när du konstruerat och tillverkat 
en produkt. 

Om du gör något av följande anses du också vara tillverkare.
• Du säljer produkter i eget namn eller under eget  

varumärke.
• Du säljer produkter som du gjort väsentliga ändringar i, 

endera i produkten eller dess användningsområde.

Du har då hela ansvaret för bedömningen av produktens 
överensstämmelse, upprättande av EU-försäkran m.m.

Elsäkerhetsverkets marknadskontroll
Elsäkerhetsverket utför marknadskontroll av elektriska pro-
dukter. Det innebär att vi kontrollerar att du fullgjort dina 
skyldigheter. Om vi hittar brister ser vi till att du och andra 
ansvariga vidtar åtgärder.

Mer information och stöd
På Elsäkerhetsverkets webbplats finns mer information. 
Broschyrerna ”När du ska tillverka och sälja produkter” och 
”När du sålt en produkt med brister” finns att ladda ner 
gratis. De fungerar som ett hjälpmedel för dig i ditt arbete 
med att se till så att du och produkterna du tillhandahåller 
uppfyller alla krav.

Produkter som du tillhandahåller ska 
• vara utformade så att de uppfyller alla krav som gäller för produkterna,

• ha en EU-försäkran om överensstämmelse som visar att tillverkaren har genomfört  
bedömning av överensstämmelse,

• vara CE-märkta,

• vara märkta med uppgifter om tillverkaren och importören och deras postadresser och 

• medföljas av bruksanvisning och säkerhetsinformation på svenska.

Du ska utöver detta se till att
• det går att spåra alla produkter du köpt och sålt av till andra ekonomiska aktörer och 

• ha rutiner för hur du 

 - utreder tecken på brister, exempelvis vid klagomål och reklamationer, 

 - vid behov, gör återkallelser och vidtar andra åtgärder, 

 - samarbetar med andra, samt

 - anmäler upptäckta brister till marknadskontrollmyndigheterna.

För tillverkaren och importören tillkommer fler krav.

Checklista på krav som du ska uppfylla

www.elsakerhetsverket.se/andra-aktorer/tillverkare-aterforsaljare

Oavsett om du tillverkar, importerar, säljer eller på annat sätt tillhanda-
håller elektriska produkter som omfattas av EU:s produktdirektiv, har  
du ett ansvar för att de är säkra och uppfyller kraven. Detta gäller också 
om du hyr ut eller ger bort elektriska produkter i din verksamhet.  
Elsäkerhetsverket har tagit fram information och stöd till dig i ditt arbete.
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http://www.elsakerhetsverket.se/andra-aktorer/tillverkare-aterforsaljare/

