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Mentimetern – så funkar det

1. Ta din telefon 2. Gå till www.menti.com 3. Skriv in koden 

14 26 16 och rösta

http://www.menti.com/


Regeringens arbete 
för ett väl 

fungerande 
produktregelverk

Ann Linde

EU- och handelsminister



Vilka olika 
skyldigheter har jag 

som tillverkare, 
importör respektive 

distributör?

Sara Elfving
Boverket

Rauni Melin
Läkemedelsverket



Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör 

respektive distributör?

Sara Elfving 2017-04-28



Europeiska produktregler

Ledstjärna: fri rörlighet på europeiska inre marknaden

- Gemensamt (harmoniserat) regelverk för produkter

- EU-förordningar

- EU-direktiv 

- Standarder  CE-märkning

- Gemensam mall för hur vi arbetar

- Ekonomiska aktörers roller

- Ekonomiska aktörers ansvar



Ekonomiska aktörer

Definierat ansvar för kedjan från tillverkning till slutkund

Generella krav 2008, allt fler produktområden efterhand

Ekonomiska aktörer: 

- Tillverkare

- Tillverkarens representant

- Importör

- Distributör



Tillverkare

”Fysisk eller juridisk person som tillverkar en produkt, eller som låter 

konstruera eller tillverka en produkt och saluför denna produkt i eget namn 

eller varumärke.”

Ansvaret gäller även för den som 

- släpper ut produkter i sitt eget namn

- ändrar eller bygger om en produkt 



Tillverkarens skyldigheter

- Säkerställa att produkten uppfyller gällande krav

- Upprätta en teknisk tillverkningsdokumentation

- Garantera spårbarhet

För produkter som omfattas av krav på CE-märkning ska tillverkaren 

dessutom

- Genomföra bedömning om överensstämmelse
- För byggprodukter: bedöma prestanda för produktens väsentliga egenskaper

- Upprätta en försäkran om överensstämmelse
- För byggprodukter: upprätta en prestandadeklaration

- Anbringa CE-märke på produkten
- Gäller även för byggprodukter



Tillverkarens representant

Representanten ska ha fullmakt att

- Ge information och dokumentation 

till nationella myndigheter

- Samarbeta med nationella 

myndigheter om dessa vidtar 

åtgärder mot en produkt

- Inneha försäkran om 

överensstämmelse om produkten 

omfattas av krav på CE-märkning 
- För byggprodukter: inneha prestandadeklaration

Representanten får inte ansvara för

- Konstruktion, tillverkning och 

uppfyllande av säkerhetskrav

- Upprättande av teknisk 

dokumentation

”Fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och 

som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i 

dennes ställe utföra särskilda uppgifter”



Importör 

”Fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och 

släpper ut en produkt från ett tredjeland på 

unionsmarknaden” 



Importörens skyldigheter

Importören ansvarar för att

- Produkten överensstämmer med gällande krav

- Tillverkaren upprättat en teknisk dokumentation

- Kraven på märkning och spårbarhet är uppfyllda 

- Tillverkaren genomfört korrekt procedur för bedömning av 

överensstämmelse (om produkten omfattas av krav på CE-märkning) 
- För byggprodukter: system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda

- Under tio år tillgängliggöra den tekniska dokumentationen och försäkran 

om överensstämmelse 
- För byggprodukter: teknisk dokumentation och prestandadeklaration



Distributör

”Varje fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, utöver tillverkaren eller 

importören, som tillhandahåller en produkt på marknaden”

Distributören ska se till att produkten rimligen uppfyller kraven



Gemensamma krav för

tillverkare, importör och distributör

- Märkning, bruksanvisning och säkerhetsinformation på relevant språk 

- Vidta åtgärder och återkalla produkter som inte överensstämmer med 

lagstiftningen

- Samarbeta med, och underrätta myndigheter om brister och åtgärder

- Under 10 år identifiera vem som levererat produkter och till vilken aktör 

han levererat



Gemensamma krav för 

tillverkare, importör och distributör

- Lagrings- och transportförhållanden får inte äventyra produktens 

överensstämmelse



Gemensamma krav för 

tillverkare, importör och distributör

I vissa fall beroende på de risker en produkt utgör:

- Utföra slumpvis provning av saluförda produkter

- Föra register över klagomål, bristfälliga produkter och produktåterkallelser

- Informera distributörer



Användare och myndigheter då?

Produktlagstiftningen riktar sig inte direkt till användaren!

- Men vi kan lita på att produkterna uppfyller regelverket

- Märkningar och medföljande information…

Myndigheterna

- Tillsyn över de ekonomiska aktörerna

- Rättvis konkurrens och en fungerande inre marknad



Naturvårdsverket: producentansvar för elutrustning

och batterier

Producentansvar har den som yrkesmässigt tillverkar/låter 
tillverka, importerar eller för in elutrustning eller batterier från 
ett annat EU-land som sedan sätts på den svenska 
marknaden.

För elutrustning gäller producentansvar också vid 
distansförsäljning direkt till användare i ett annat EU-land.

Dessa producentansvar innebär främst 

- skyldighet att ta ansvar för avfallskostnader när 
produkterna är förbrukade

- lämna årlig statistik till Naturvårdsverket

- krav på märkning (överkryssad soptunna)

- krav på utformning av elutrustning för att främja 
återanvändning och återvinning

Naturvårdsverket ger 
vägledning och utövar 
tillsyn



Naturvårdsverket: producentansvar för 

förpackningar

Gäller alla som yrkesmässigt tillverkar, säljer eller för in en förpackning 

till Sverige. Gäller också för varor som är inneslutna i, skyddas eller 

presenteras av en förpackning.

I producentansvaret ingår krav på

- utformning

- att se till att det finns lämpliga insamlingssystem för 

förpackningsavfall

- samråd med kommunen om 

insamling

- att lämna statistik till Naturvårdsverket

Informationsmaterial och kontaktuppgifter: 
www.naturvardsverket.se



Frågor?

Passa på att ställa dem till oss myndigheter under dagen!

Boverkets information: www.boverket.se/ce

Frågor till Boverket: registraturen@boverket.se

http://www.boverket.se/ce
mailto:registraturen@boverket.se


Ny medicinteknisk lagstiftning

Min roll som importör och/eller som distributör

DIN PRODUKT DITT ANSVAR

28/4 2017

Rauni Melin 

Läkemedelsverket



Tre direktiv blir två förordningar

AIMDD

Direktiv 

90/385/EEG 

LVFS 2001:5

MDD

Direktiv 93/42/EG

LVFS 2003:11

IVDD

Direktiv 98/79/EG

LVFS 2001:7

MDR

Förordning för medicintekniska 

produkter

IVDR

Förordning för medicintekniska 

produkter för in vitro diagnostik



Varför förändrad lagstiftning?

• Förnyelsebehov till följd av teknologisk och vetenskaplig utveckling

• EU-medlemsstater har implementerat och tolkat direktiven på olika sätt

• Spårbarheten av produkter har ej fungerat tillfredställande

• Patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och andra intressenter behöver 

få mer information 



Några förändringar…

Utökat och förtydligat regelverk

Förbättrad övervakning

Utökade befogenheter för övervakning och kontroll

Ekonomiska aktörer:

Tydligare rättigheter

Tydligare skyldigheter



… några förändringar

Uppdaterade klassificeringsregler

Strängare krav klinisk utvärdering

Unik produktidentifiering – UDI-kod

EUDAMED

Bättre spårbarhet genom hela leveranskedjan

Fler ekonomiska aktörer omfattas av lagstiftning

Förbättrad koordination mellan nationella tillsynsmyndigheter

EU-kommissionen ska erbjuda bättre stöd än tidigare – vetenskapligt, 
tekniskt, logistik



Medicintekniska produkter - exempel

Röntgenapparat

Pacemaker

Infusionsaggregat

Operationsbord

Dialysmaskin

Hjärtstartare

Blodsockermätare

Glasögon

Plåster

Graviditetstest

Rollator

Kondom

Kompressionsstrumpor

Näsdroppar (vissa)



Ekonomiska aktörer 

• Tillverkare

• Auktoriserad representant

• Importör 

• Distributör
fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och 

släpper ut en produkt från ett tredjeland på unionsmarknaden.

fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, utöver tillverkaren 

eller importören, som tillhandahåller en produkt på marknaden, 

fram till ibruktagandet.



Importören ska bland annat… 

KONTROLLERA att:

• produkten är CE-märkt och försäkran om överensstämmelse har 
upprättats

• en identifierad tillverkare finns och att en auktoriserad representant har 
utsetts av tillverkaren

• produkten är märkt i enlighet med förordningen och att den åtföljs av 
bruksanvisning

• produkten har tilldelats UDI (unik kod för produktidentifiering) av 
tillverkaren 



Importören ska även…

• ange sitt namn och adress på produkten, förpackningen eller i ett medföljande 

dokument

• omedelbart vidarebefordra klagomål från hälso- och sjukvårdspersonal, 

patienter eller användare till tillverkaren eller dennes auktoriserade 

representant

• föra register över klagomål och över produkter som inte överensstämmer med 

kraven

• samarbeta med tillverkare och övriga ekonomiska aktörer samt myndigheter 

för att minska risker med produkter som de har släppt ut på marknaden (t.ex. 

vid återkallanden)



Distributören omfattas…

… delvis samma krav som importören och ska bland 

annat KONTROLLERA att: 

• produkten är CE-märkt och att försäkran om 

överensstämmelse har upprättats

• produkten har tilldelats UDI 

• tillverkarens information till användare 

(bruksanvisning) medföljer produkten



Distributören ska därtill…

• kontrollera att importören har uppfyllt kraven i fråga om importerade 

produkter

• samarbeta med berörda ekonomiska aktörer, inkl. importören samt med 

behörig myndighet

• ge behörig myndighet all den information som denne begär



Identifiering inom leveranskedjan

Importörer och distributörer ska samarbeta med tillverkare och/eller 

auktoriserade representanter för att uppnå spårbarhet för produkter.

Ekonomiska aktörer ska för den behöriga myndigheten kunna identifiera:

a) alla ekonomiska aktörer de har levererat en produkt till

b) alla ekonomiska aktörer som har levererat en produkt till dem

c) alla hälso- och sjukvårdsinstitutioner eller all hälso- och sjukvårdspersonal 

som de har levererat en produkt till



När tillverkares skyldigheter förs över till importörer och 

distributörer…? 

Importörer och distributörer ska ta på sig tillverkarens skyldigheter om 

de:

► tillhandahåller en produkt i sitt eget namn och utan att ha avtal med 

tillverkare

►ändrar det avsedda ändamålet med en produkt som redan släppts ut på 

markaden eller tagits i bruk

►ändrar en produkt, som släppts ut på marknaden eller tagits i bruk, på 

ett sådant sätt att det kan påverka överensstämmelsen



Ikraftträdande och tillämpning av 

förordningarna

2017

2018 2019

MDR

2020
2021

IVDR

2022



Kontaktinformation
www.lakemedelsverket.se

E-post: 

meddev.central@mpa.se

registrator@mpa.se

Tel(vx): 018-17 46 00

http://www.lakemedelsverket.se/
mailto:meddev.central@mpa.se
mailto:registrator@mpa.se




MentimeterOm du inte redan 
gjort det

Ta din telefon

Gå till www.menti.com

Skriv in koden 
14 26 16 och rösta



Mingel vid 
utställartorget



Vad gäller för 
försäljning av 

produkter på nätet?

Cecilia Norlander

Konsumentverket



Vad gäller för försäljning av 

produkter på nätet?



Sid. 43Sid. 43

En kort genomgång av:

Allmänna informationskrav

Ångerrätt

Reklamation

2017-05-05



Sid. 44Sid. 44

Allmänna informationskrav

• Kontaktuppgifter 

- Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och organisationsnummer

• Information om produkten

- Egenskaper, pris, leveranskostnader, betalningsvillkor, avtalets löptid och 

villkor för att säga upp avtalet

• Konsumentens rättigheter

- Reklamation, ångerrätt, uppförandekoder, garantier, möjlighet att få tvist 

prövad i ARN

2017-05-05



Sid. 45Sid. 45

I samband med beställning

• Tydliggörande att beställning medför en betalningsförpliktelse 

• Tillgängliga avtalsvillkor

• Information om vilka tekniska steg som krävs för att ingå avtal

2017-05-05



Sid. 46Sid. 46

Ångerrätt

• Konsumenten kan ångra köpet inom 14 dagar

• Senast 14 dagar efter varan returnerats ska återbetalning ske till 

konsumenten

• Vissa undantag

- Personlig prägel, hälso- och hygienskäl, kulturevenemang och fritidsaktiviteter

• Särskilt informationskrav

- Om och under vilka förutsättningar det finns ångerrätt, ångerfristen och hur 

ångerrätten ska utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av 

ångerrätten och var konsumenten kan hitta det

2017-05-05



Sid. 47Sid. 47

Värdeminskningsavdrag

• Om varan hanterats i större omfattning än som varit nödvändig för att 

fastställa dess egenskaper eller funktion

• Om information om ångerrätten har lämnats inklusive att konsumenten 

kan bli skyldig att betala för värdeminskning

• Värdeminskningsavdragets storlek

- Rengöring, reparation, värde vid andrahandsförsäljning

2017-05-05



Sid. 48Sid. 48

Reklamation

• Reklamationsrätt enligt konsumentköplagen

• Reklamation ska göras inom skälig tid

• Sexmånadersregeln – presumtion om ursprungligt fel

• Tre år – bortre gräns för reklamationsrätten

2017-05-05



Sid. 49Sid. 49

Om information inte ges på rätt sätt?

• Marknadsrättsligt

- Vilseledande marknadsföring

• Civilrättsligt

- Konsumenten inte bunden av avtalet

- Konsumenten behöver inte stå för frakt

- Förlängd ångerfrist

- Konsument behöver inte ersätta varans värdeminskning

2017-05-05



Sid. 50Sid. 50

Sammanfattningsvis:

Ange kontaktuppgifter inklusive e-postadress!

Ange totalpris och tillkommande kostnader

Ge tydliga och korrekta uppgifter om ångerrätt inklusive om 

standardformuläret och värdeminskningsavdrag!

2017-05-05



Tack!





MentimeterOm du inte redan 
gjort det

Ta din telefon

Gå till www.menti.com

Skriv in koden 
14 26 16 och rösta



Ställ krav på din 
leverantör

Jenny Virdarson
Kemikalieinspektionen

Camilla Sjöberg
Svensk Handel



Ställ krav på din leverantör

Camilla Sjöberg – Svensk Handel
Jenny Virdarson – Kemikalieinspektionen













 Leksaksdirektivet

 Reach-förordningen

 CLP-förordningen

 Förpackningsdirektivet

 POPs-förordningen

 Produktsäkerhetslagen

 Biocidförordningen

 Byggproduktförordningen

 Produktregistret

 Regler om kvicksilver VOC-direktivet

 Detergentförordningen

 Växtskyddsmedelsförordningen  Nationella förordningar

 Fluorerade växthusgaser

 PIC-förordningen

 Miljöbalken

 KemIs föreskrifter

 RoHS-direktivet

 Batteridirektivet







• Var påläst
• Ställ specifika krav
• Dokumentera skriftligt





Lunch



Vad måste jag tänka 
på vid import eller 

export?

Karl Flöhr
Per Holgersson

Tullverket

Maria Lundberg
Business Sweden



Produktsäkerhet

- Tullverkets roll vid import från tredje land?

-

Per Holgersson, 
per.holgersson@tullverket.se

Karl Flöhr
karl.flohr@tullverket.se



Varuhandel

Inom EU

Införsel

Utförsel

Intrastat

Skatteverket

Utanför EU

Import

Export

Tulldeklaration

Tullverket



Riskbaserat arbetssätt

- Information från marknadskontrollmyndighet:

- varukod?

- vilken risk är förknippad med produkten?

- ytterligare riskkriterier? 

- Informationsöverföring till Tullverket:

- RIF (Risk Information Form)

- RAPEX (Rapid Alert System)



Rådets förordning (EG) nr 765/2008
Art 27.3

Ger Tullverket befogenhet att skjuta upp övergången till fri

omsättning vid misstanke om att produkten:

- utgör en allvarlig risk för miljö, hälsa eller säkerhet 

- saknar den dokumentation som krävs enligt regelverket

- är märkt med falsk eller vilseledande CE-märkning



Samverkansmodell

- Samverkan mellan marknadskontrollmyndighet och Tullverket

- Ansvarsfördelning

- Marknadskontrollrådet



Kontroll av produkter

• Fysisk och/eller dokumentkontroll.

• Kvarstår misstanke tar Tullverket kontakt med ansvarig 
marknadskontrollmyndighet för bekräftelse och eventuell vidare 
åtgärd. 

• Marknadskontrollmyndighet beslutar vad som ska ske med 
produkten.

• Tullverket följer marknadskontrollmyndighetens beslut.



PRODUKTKRAV - EXPORT

DIN PRODUKT, DITT ANSVAR

Exporttekniska avd, Business Sweden, exportregler@business-

sweden.se

Stockholm 28 April 2017

28 APRIL 2017



VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND OCH VILKEN VARA DET GÄLLER

EXEMPEL PÅ PRODUKTCERTIFIERINGAR

28 APRIL 2017

CERTIFIERINGAR: OBLIGATORISKA/MARKNADSDRIVNA

BUSINESS SWEDEN

CERTIFIERING TAR TID OCH KRÄVER FÖRBEREDELSER!

http://www.intertek.com/uploadedFiles/Intertek/Divisions/Oil_Chemical_and_Agri/Media/pdfs/Appendix C - Products Subject to Kenya PVoC Programme (Covered) (2).pdf
http://www.ul.com/global/eng/pages/corporate/certifications/?set-cookie=true
http://www.csa-europe.org/english/product_areas/lighting_equipment_and_products/
http://www.electrosuisse.ch/certification/China.htm
http://www.electrosuisse.ch/certification/Japan.htm
http://www.tse.org.tr/english/tsedefault1.asp
http://www.electrosuisse.ch/certification/Australia.htm
http://www.nemko.com/services/product-certification
http://www.tuv.com/de/en/gs_mark_1305.html
http://www.electrosuisse.ch/certification/India.htm
http://www.ivp.sgs.com/ivp/ca_on_going_contracts_ivp/ca_saudi_arabia_ivp.htm
http://www.hinshitsu.com.br/occ-uciee.html
https://www.sabs.co.za/index.php?page=certsabsmarkscheme
http://www.intertek.com/uploadedFiles/Intertek/Divisions/Commercial_and_Electrical/Media/PDF/Certifications_and_Marks/NOM-Fact-Sheet.pdf
http://www.icontec.org/Home.asp?CodIdioma=ESP
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/
http://www.exports2nigeria.com/
http://www.intertek.com/marks/etl/
http://www.nsf.org/
http://www.intertek.com/marks/iram/
http://www.intertek.com/uploadedFiles/Intertek/Divisions/Commercial_and_Electrical/Media/PDF/Certifications_and_Marks/Argentina-Certification-Guidelines.pdf
http://www.electrosuisse.ch/certification/Brazil.htm
http://www.electrosuisse.ch/certification/Ukraine.htm


FRÅGESTÄLLNINGAR

 Vilka konsekvenser kan det bli om det visar sig 

behövas Certificate of Conformity och vi inte har

ordnat det?

 Vilka produkter ska CE-märkas? Var gäller CE-

märkningen?

 Behöver träemballaget vara ISPM15-märkt?

 Vilka miljömärkningar är mest använda i 

Frankrike, Tyskland och Japan?

 Finns det en relevant EN- eller ISO-standard?

 Är GOST-R eller EAC certifiering nödvändig för

att exportera våra produkter till Ryssland? 

 Vad skiljer China-RoHS och EU-RoHS regelverk?

 Hur går en CCC-certifiering till?

TÄNKBARA KÄLLOR

 Respektive lands myndigheter och Tullverk

 Svenska myndigheter i vissa särskilda fall

 Importören, transportören

 Certifieringsorgan

 Business Sweden

 Skeppningshandboken m.fl. guider

 Fråga exportregler@business-sweden.se

 Våra utlandskontor

 EU’s information

 Market Access Database, 

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

 Branschförbund m.fl.

28 APRIL 2017

VARJE LANDS MYNDIGHETER BESTÄMMER EXKLUSIVT ÖVER SINA 

KRAV, REGLER OCH BEDÖMNINGAR 

BUSINESS SWEDEN

HUR HAR NI DET MED ANSVARFÖRSÄKRING?

mailto:exportregler@business-sweden.se
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm


PRODUKTANPASSNING UTANFÖR EU

 Identifiera möjliga risker hos er produkt och eventuella nödvändiga ändringar

 Obligatoriska säkerhetskrav och produktcertifieringar – kan vara krav för införtullning!

 Frivillig produktcertifiering och märkning – vad kräver marknaden?

 Förpackningskrav och återvinningskrav

 Kontroll av era leverantörers komponenter – regelöverenstämmelse och kvalitetsnivå

 Instruktioner, varningsinformation, professionella översättningar 

 Produktansvar och försäkringsskydd – ha dialog med er försäkringsgivare

 Håll er fortlöpande uppdaterade!

28 APRIL 2017

NÅGRA GODA RÅD

BUSINESS SWEDEN





Hur kontrollerar 
myndigheterna 

marknaden?

Katarina Olofsson
Elsäkerhetsverket

Anna 
Johansson Norlén

Energimyndigheten



Hur kontrollerar 

myndigheterna marknaden?

- Befogenheter och skyldigheter

- Kontrollen i praktiken

- Anmälningar

- Samarbeten mellan myndigheter



Vilka befogenheter har 

marknadskontrollmyndigheterna?

81

Verktyg

• Förbud

• Föreläggande (ex. återkalla 

produkter, åtgärda brister)

• Vite

• Sanktionsavgifter

Lagstöd

• Förvaltningslagen

• Lag (2008:112) om ekodesign

• Lag (2011:721) om märkning av 

energirelaterade produkter

• Ekodesign- och 

energimärkningsdirektivet

• Ellagen (1997:857)

• EMC-lagen (1992:1512)



Samma produkt kan kontrolleras av flera 

myndigheter

82

• Myndigheterna försöker samarbeta i våra kontroller

• Några exempel på samarbeten mellan våra myndigheter

Deltagande i Markandskontrollråd

Delade lagstiftningar

Delade produkter

• Gemensamma informationstillfällen

» Energi



Hur går kontrollen till i praktiken?

83

Att få tag på produkten -urval

• Egen kontroll (synliga brister, produktgrupp, aktör)

• Reklam

• Tips

• Slumpmässiga inköp

• Internet eller fysisk affär

Kontrollen

• Dokumentation – EU-försäkran, teknisk dokumentation

• Provning i testlabb

• Marknadsföring



Vad gör en myndighet när jag anmäler en produkt?
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• Alla tips uppskattas!

• Vi gör en bedömning av alla tips

• Vem tipsar oss?

• Anmälan kan göras via telefon, e-post och hemsidan



Vad händer om det finns brister?

85

• Kommunikation med parten 

• Om små brister i dokumentation kan man få rätta

• Möjlighet att yttra sig  

• Myndigheten gör en bedömning av graden av avvikelse 

• Vitesföreläggande

• Produkt kan tas bort från marknaden / försäljningsförbud



Hur ser samarbetet mellan myndigheterna inom Sverige 

och EU ut?
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• Marknadskontrollrådet (nationell samordning)

• Tullverket 

• ADCO (Administrative Cooperation (alla medlemsstater och direktiv))

• Nordiskt samarbete i Nordsyn, NKS och NSS (Nordiska ministerrådet)

• EEPLIANT, MSTYR15, Prosafe

• ICSMS

• RAPEX



Tack för oss!
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www.energimyndigheten.se

www.elsakerhetsverket.se

marknadskontroll@energimyndigheten.se

Katarina.olofsson@elsakerhetsverket.se

Båda myndigheterna finns på Facebook:

http://www.energimyndigheten.se/
http://www.elsakerhetsverket.se/
mailto:Elin.fogelberg@energimyndigheten.se
mailto:Katarina.olofsson@elsakerhetsverket.se
http://www.facebook.com/
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ÅTGÄRDER

Viktig information 

till våra kunder!

Vi återkallar 

Kronan Sulky-S.



TILL ÅTER-
FÖRSÄLJARE
VARNING – Fallrisk på grund av 
sprickbildning i svängbart framhjul.
Sulky/S har två svängbara framhjul där sprickbildning kan uppstå i 
framgaffel och delen kan gå sönder. Vi har upptäckt det uppkomna 
problemet i våra två första produktioner, felet är åtgärdat i samtliga 
produktioner från och med produktion 3 2015. Kronan återkallar denna 
produkt genom att ersätta med nya åtgärdade hjul. Har du en kund som 
köpt en Sulky/S är det viktigt att du säkerställer att vagnens serienummer 
stämmer överens med de serienummer som omfattas av återkallelsen. 
Serienumret återfinner du på staget under varukorgen.



TILL E-KUND
EX. PÅ UPPFÖLJANDE MAIL TILL E-KUND
Hej XX och tack för ditt mail. Vi har nu emottagit de uppgifter vi behöver för att kunna 
skicka ut utbytesdelar till dig. Leveranstiden på hjulen är ca 14 dagar och du kommer få 
ett sms med avisering om närmsta ombud för DHL. De defekta hjulen ber vi dig lämna in 
på närmsta återvinningsstation som brännbart material. Om ditt däck och slang är i 
gott skick råder vi dig att montera av dessa och spara som reservdel. 

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.



SNABB 
HANTERING
ÖPPENHET
TYDLIGHET



LÄGRE 
TRÖSKEL,
ÖPPEN OCH 
NÄRA DIALOG



DIN PRODUKT, DITT 
ANSVAR 2017
Ett företags erfarenheter
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Volvo CE, Stefan Nilsson, Din produkt, ditt ansvar 2017

• Utvecklar, tillverkar och marknadsför mobila maskiner 

för bygg- och  anläggningssektorn 

• Globalt utbud av produkter och tjänster

• Del av Volvo gruppen

111 2017-04-28



Våra produkter

Volvo CE, Stefan Nilsson, Din produkt, ditt ansvar 2017
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Hur lyckas man följa alla regler?

Volvo CE, Stefan Nilsson, Din produkt, ditt ansvar 2017
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Hur lyckas man följa alla regler?

Volvo CE, Stefan Nilsson, Din produkt, ditt ansvar 2017
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Hur lyckas man följa alla regler?

• Arbetet med att identifiera globala, regionala och nationella lagkrav sker fortlöpande och resultatet 

påverkar hela företaget.

– Vilka regler kommer att gälla var, fr.o.m. när?

– Finns behov av nya produkter?

– Måste befintliga produkter förändras?

• Exempelvis är införandet av nya avgasemissionskrav en stor utmaning.  

Volvo CE, Stefan Nilsson, Din produkt, ditt ansvar 2017
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Hur lyckas man följa alla regler?

• Omvärldsbevakning

• Myndighetskontakter

• Gemensamt arbete i branschorganisationer

Volvo CE, Stefan Nilsson, Din produkt, ditt ansvar 2017
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http://www.kocema.org/index.html


Hur lyckas man följa alla regler?

• Exempel på samarbete i och 

mellan branschorganisationer  

Volvo CE, Stefan Nilsson, Din produkt, ditt ansvar 2017
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Hur lyckas man följa alla regler?

• Omvärldsbevakning

• Myndighetskontakter

• Gemensamt arbete i branschorganisationer

• Standardisering av krav för att underlätta antagande om överensstämmelse

Volvo CE, Stefan Nilsson, Din produkt, ditt ansvar 2017
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Hur lyckas man följa alla regler?

Som självcertifierande tillverkare behöver man följa dessa grundläggande steg för att kunna CE-

märka sin produkt för Europamarknaden: 

1. Identifiera applicerbara direktiv, förordningar, harmoniserade standarder och normativa referenser.

Volvo CE, Stefan Nilsson, Din produkt, ditt ansvar 2017
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Hur lyckas man följa alla regler?

Volvo CE, Stefan Nilsson, Din produkt, ditt ansvar 2017

2017-04-28120

Maskindirektivet

2006/42/EC

Harmoniserade standarder
SS-EN 474-1:2006+A4:2013,

SS-EN 500-1:2006

Normativa referenser
ex. SS-EN ISO 2867 m.fl.

(totalt mer än 60 standarder)

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist.html


Hur lyckas man följa alla regler?

Som självcertifierande tillverkare behöver man följa dessa grundläggande steg för att kunna CE-

märka sin produkt för Europamarknaden: 

1. Identifiera applicerbara direktiv, förordningar, harmoniserade standarder och normativa referenser.

2. Verifiera produktspecifika krav.

3. Identifiera om oberoende kontrollorgan behöver konsulteras.

4. Prova och kontrollera produktens överensstämmelse.

5. Sammanställ och säkerställ åtkomst till erfordrad teknisk dokumentation. 

6. Applicera CE-märket och utfärda “Försäkran om överensstämmelse”.

Volvo CE, Stefan Nilsson, Din produkt, ditt ansvar 2017
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Våra direktiv för CE-märkning

• Maskindirektivet, 2006/42/EG – Arbetsmiljöverket 

• Buller från utomhusutrustning, 2000/14/EG – Transportstyrelsen

• Elektromagnetisk kompatibilitet, 2014/30/EU – Elsäkerhetsverket 

Volvo CE, Stefan Nilsson, Din produkt, ditt ansvar 2017
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Andra betydande direktiv och förordningar

• Avgasemissioner, 97/68/EG – Transportstyrelsen

• Nya avgasemissionsförordningen, EU 2016/628 – Transportstyrelsen

• Farliga ämnen och preparat, EU 1907/2006 (REACH) – Kemikalieinspektionen

Volvo CE, Stefan Nilsson, Din produkt, ditt ansvar 2017
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Potentiellt applicerbara direktiv och förordningar

• Radioutrustning, 2014/53/EU – Post- och Telestyrelsen/Elsäkerhetsverket

• Fluorerade växthusgaser, EU 517/2014 – Naturvårdsverket

• Dataskyddsförordningen, EU 2016/679 – Datainspektionen

• Utrustning och säkerhetssystem för användning i explosionsfarliga omgivningar 2014/34/EU –

Elsäkerhetsverket/Transportstyrelsen 

Volvo CE, Stefan Nilsson, Din produkt, ditt ansvar 2017
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Tillverkarens utmaningar

Volvo CE, Stefan Nilsson, Din produkt, ditt ansvar 2017
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• Modifieringar 



Tillverkarens utmaningar

Volvo CE, Stefan Nilsson, Din produkt, ditt ansvar 2017
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Tillverkarens utmaningar

Volvo CE, Stefan Nilsson, Din produkt, ditt ansvar 2017
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Bild från Creative Commons



Tillverkarens utmaningar

Volvo CE, Stefan Nilsson, Din produkt, ditt ansvar 2017
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Tillverkarens utmaningar

Volvo CE, Stefan Nilsson, Din produkt, ditt ansvar 2017
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• Olaglig import och 

förfalskade dokument. 



Tillverkarens utmaningar

• Mer vanligt att aktörer ställer krav på ytterligare certifikat vid upphandlingar.

• Risk att självcertifieringen undermineras och tillverkarnas förtroende minskas.

Volvo CE, Stefan Nilsson, Din produkt, ditt ansvar 2017
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Hur återkallar man produkter med fortsatt förtroende?

• Transparens mot återförsäljare och kunder.

• Korrigerande åtgärder genomförs hos kunder av återförsäljare och distributörer.

Volvo CE, Stefan Nilsson, Din produkt, ditt ansvar 2017
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Hur upplever vi kontakten med myndigheterna?

• Absolut nödvändigt med en öppen dialog mellan myndigheter, branschorganisationer och företag.

• Ett fungerande samarbete från remiss av ny lagstiftning till införande och eftermarknadskontroll skapar: 

– ömsesidigt förtroende 

– förståelse för lagstiftarens syfte 

• Det finns behov av myndigheternas delaktighet i arbetet med internationella standarder.

Volvo CE, Stefan Nilsson, Din produkt, ditt ansvar 2017
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Sammanfattning

• Företagen investerar stora resurser för att uppfylla lagar, förordningar och föreskrifter.

• Självcertifiering är det önskvärda arbetssättet.

• Importörer, distributörer och kunder har i allmänhet dåliga kunskaper om gällande lagar och regler.

• Påföljder är inte tillräckligt kännbara för aktörer som ertappas med att sälja olagliga produkter.

• Effektiv marknadskontroll är en förutsättning för ett bibehållet förtroende för lagar och regler. 

• Nära samarbete mellan myndigheter och företag lägger grunden för att driva förbättrad hälsa, miljö, 

säkerhet och lika konkurrens.   

Volvo CE, Stefan Nilsson, Din produkt, ditt ansvar 2017

2017-04-28133





MentimeterOm du inte redan 
gjort det

Ta din telefon

Gå till www.menti.com

Skriv in koden 
14 26 16 och rösta



Kaffe och 
mingel vid 

utställartorget



Paneldebatt: 
Hur gör jag rätt?

Maria Lundberg, Business Sweden

Lena Nordquist, Kommerskollegium

Ann Christiansson, Svensk Handel

Anna Stattin, Swedac

Emanuel Badehi Kullander, 
Teknikföretagen



Avslutning

Åsa Julin
Moderator

Peter Strömbäck
Marknadskontrollrådets 

ordförande



MentimeterOm du inte redan 
gjort det

Ta din telefon

Gå till www.menti.com

Skriv in koden 
14 26 16 och rösta



Tack för i dag!

Mingel vid 
utställartorget


