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Vad är marknadskontroll?

Den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som myndigheter 
vidtar för att se till att produkter överensstämmer med 

lagstiftningens krav



Övergripande syfte
Hög skyddsnivå och rättvis konkurrens

Giftfri miljö
Säker arbetsmiljö
Hållbar utveckling

Gott konsumentskydd
En väl fungerande inre marknad

…



Svag marknadskontroll

Farliga produkter
Olyckor, skador, dödsfall
Miljöförstöring
Illojal konkurrens
Förlorade arbetstillfällen
Försvagad konkurrenskraft
Försvagad tillväxt



Regelverket



Varupaketet och GPSD
Förordning (EG) 764/2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella 
tekniska regler på produkter som lagligen  saluförts i en annan medlemsstat

Förordning (EG) 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i 
samband med saluföring av produkter

Beslut (EG) 768/2008/EG om en gemensam ram för saluföring av produkter

Direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet



Nationell lagstiftning
(Varupaketet)

Lag (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll
Förordning (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll

Förordning (2014:1039) om marknadskontroll

(GPSD)
Produktsäkerhetslag (2004:451)

Produktsäkerhetsförordning (2004:469)

(sektorslagstiftning)



17 marknadskontrollmyndigheter

Swedac: nationell samordning/Marknadskontrollrådet/
nationell kontaktpunkt/ICSMS-administratör

Konsumentverket: kontaktpunkt GPSD/Rapex

Kommerskollegium: varukontaktpunkt 764/2008/SOLVIT

Tullverket: gränskontroll







Swedacs samordningsuppdrag

Marknadskontrollrådets ordförandeskap (GD) och sekretariat

Nationell administratör för ICSMS (EU-databas för information om produkter) 

Bistå regeringen i marknadskontrollfrågor

Representera Sverige i olika expertarbetsgrupper (IMP-MSG, IMP-ICSMS, Prosafe, UNECE-MARS)



Marknadskontrollrådet
Vad?

- Nationellt samordningsorgan

- Främja en effektiv marknadskontroll

- Ansvara för att information fungerar väl

- Underlätta allmänhetens och näringslivets kontakter med 
berörda myndigheter

- Främja samarbete med myndigheter inom EU

Hur?

- Fem ordinarie möten/år

- Temporära arbetsgrupper

- Permanent tullforum

- seminarier 

- Gemensam webbplats

- Nationell marknadskontrollplan



marknadskontroll.se



Webforum



2016 års marknadskontrollutredning

”Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter” (SOU 2017:69)



Förslag till ny lag om marknadskontroll
Syftar till harmonisering av svenska myndigheters befogenheter och sanktionsmöjligheter
Omfattar nya och begagnade produkter
Omfattar det harmoniserade och det icke harmoniserade området

Ex. på utrednings- och ingripandebefogenheter
• tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen där produkter hanteras (ej bostäder)
• utan kostnad få information, handlingar och provexemplar
• anonyma inköp
• föreläggande och förbud, inkl. utförsel- och exportförbud av farliga produkter
• vite
• sanktionsavgift, strikt ansvar
• ekonomisk ersättning för provning vid bristande överensstämmelse



Övriga förslag

Översyn av bestämmelserna om CE-märkning 
(i lagen om ackreditering och teknisk kontroll)

Införande av sekretessbrytande bestämmelser för myndighetssamarbete 
(i förordn. 2014:1039)

Översyn av antalet marknadskontrollmyndigheter

Ökad samordning mellan myndigheter

Bättre information och stöd från myndigheter till företag 



Inre marknadsstrategin 2015
(KOM(2015)550)

Ökande antal bristfälliga produkter på marknaden

Avsaknad av kunskap om regler bland ekonomiska aktörer

Begränsade incitament att uppfylla kraven

Splittrad gräns- och marknadskontroll

Underfinansierade marknadskontrollmyndigheter



”Nya varupaketet”

Förslag till förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och 
genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter (KOM(2017)795) 
(marknadskontrollförordning)

Förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan 
medlemsstat (KOM(2017)796)



Målsättningar

Mer effektiva gränsöverskridande samarbetsförfaranden 
(t.ex. ökat ömsesidigt bistånd, mer samordning av begränsande åtgärder/presumtion om 
bristande överensstämmelse, förbättrat samarbete med tullen)

Mer effektivt utnyttjande av resurser 
(t.ex. bättre stöd till MS, fler gemensamma projekt, ökad finansiering, 
referentbedömning/revision av marknadskontroll)

Mer avskräckande myndighetsbefogenheter 
(t.ex. fler minimibefogenheter, ökad användning av sanktioner, publicering av begränsande 
åtgärder)

Mer info om regelverk till företag och mer lättillgänglig info till och från myndigheter 
(t.ex. utvidning av varukontaktpunkter, offentlig-privata samarbeten, lättare att visa 
överensstämmelse digitalt)



Tack för uppmärksamheten!




