
DIN PRODUKT, DITT ANSVAR 2017

28 APRIL 2017, NALEN 

09:00-09:30 Registrering, kaffe och mingel  
vid utställartorget

9:30 Välkommen
Peter Strömbäck, Marknadskontrollrådets ordförande

Regeringens arbete för ett väl fungerande 
produktregelverk
Ann Linde, EU- och handelsminister

Vilka olika skyldigheter har jag som 
tillverkare, importör respektive distributör? 
Övergripande pass om tillverkares, importörers och distributörers 
olika skyldigheter i olika typer av lagstiftning t.ex tullagstiftning, nya 
metoden-lagstiftning, icke harmoniserad lagstiftning, produktsäker-
hetslagen.
Boverket och Läkemedelsverket

Kaffe och mingel vid utställartorget

Vad gäller för försäljning av produkter  
på nätet?
Vad måste ett företag veta när det säljer produkter på nätet? Vilken 
information måste finnas på webben? Andra allmänna regler för 
nätförsäljning? Hur kontrollerar myndigheterna dessa produkter? 
Konsumentverket

Ställ krav på din leverantör 
Som företagare har du ansvar för att de produkter du säljer upp- 
fyller gällande lagar och regler. Även om alla led i distributions- 
kedjan har ett eget ansvar kan du aldrig hänvisa till att leverantören 
skulle ha sett till att kraven var uppfyllda. Vet du vilka regler som 
gäller för din produkt? Vilka krav bör du ställa på din leverantör? 
Hur ställer du kraven?
Kemikalieinspektionen och Svensk handel

Lunch

Vad måste jag tänka på vid import eller 
export?
Beroende på vilken sorts produkt du handlar med och mellan vilka 
länder du gör affärer kan regelverket skilja. Vad bör jag ta reda  
på innan jag importerar? Vad gör Tullverket när mina produkter 
kommer till Sverige? Vad har Tullverket för befogenheter? Vad 
händer om Tullverket stoppar en produkt? Hur ser regelsituationen 
ut i länder utanför EU, när min export blir import i ett annat land?
Tullverket och Business Sweden

Hur kontrollerar myndigheterna marknaden?
Vilka befogenheter och skyldigheter har marknadskontroll- 
myndigheterna? Hur går kontrollen till i praktiken? Vad gör  
myndigheterna när jag anmäler en produkt? Produkter som  
förbjuds i Sverige ska inte heller få säljas i andra EU-länder. Hur  
ser samarbetet mellan myndigheterna inom Sverige och EU ut?
Elsäkerhetsverket och Energimyndigheten

Företagens erfarenheter
Hur lyckas man följa alla regler? Hur återkallar man produkter  
med fortsatt förtroende? Hur upplever man kontakterna med  
myndigheterna? Två företag berättar om sina erfarenheter.
Kronan Trademark AB och Volvo Construction Equipment

Kaffe och mingel vid utställartorget

Paneldebatt: Hur gör jag rätt?
Hur får jag kunskap om gällande regler i Sverige och utomlands? 
Vilka ansvarsområden har olika myndigheter? Vad gör jag när en 
myndighet stoppar min produkt, fast den uppfyller kraven?  
Man kan få hjälp och stöd från en mängd olika aktörer från det  
man börjar fundera på att tillverka, importera eller exportera till det 
att man stöter på olika problem.
Business Sweden, Kommerskollegium, Svensk handel,  
Swedac och Teknikföretagen

Avslutning

15:45 - 16:30 Mingel vid utställartorget

Program


