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Elsäkerhetsverket – Varför vi valde Wish
• Riskanalys
• Flera olika sidor finns men Wish ökade
• Mycket låg prisbild (från NOLL kronor och uppåt)
• Många frågor!

Elsäkerhetsverket – Vad vi hittade

Förfrågningar från
marknadskontrollmyndigheter
• Förfrågningarna skickas till tullverket@tullverket.se

• Kompetenscenter Analys och Underrättelse tar fram begärd
information
• Kan presenteras som ett analysunderlag eller som statistikunderlag

Import av laserpekare – En översikt
1. Uppdraget

Efter förfrågan från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) om import av laserpekare redovisas önskad information i följande sammanställning. Punkter som berörs är
import från företagen Wicked Lasers, Laser Pointer Store och LaserPointerPro och import enligt specifik varukod 9013 20 00 00 i Taric (dit laserpekare hör). Under
punkt 5 görs till sist en bedömning av kontrollaktionens planerade inriktning och en diskussion förs om alternativa inriktningar.

2. Klassificering enligt Taric
Laserpekare är en bärbar och batteridriven laser som främst är avsedd att användas som presentationsverktyg. Laserstrålen kan ha olika färg, t ex röd, grön eller blå.
Enligt svensk lag krävs tillstånd från SSM för att inneha laserpekare av klass 3R eller högre. Laserpekare klassificeras enligt varukod 9013 20 00 00 – Lasrar, andra än
laserdioder. Observera att laserpekare inte är ensam vara att klassificeras dit. Varukoden omfattar t ex även lasrar avsedda att byggas in i maskiner och lasrar som
kan användas självständigt eller som större lasersystem med t ex forskning och laboratorieanalys som användningsområde.

3. Import på varukod 9013 20 00 00
Efter informationsinhämtning från EKD-systemet konstateras att 1 047 sändningar (1 055 varuposter) till ett sammanlagt importvärde av 108,5 miljoner kr har
deklarerats enligt varukod 9013 20 00 00 under perioden 2017-01-01--2018-02-28. Total nettovikt är 38,3 ton. 23 avsändningsländer har redovisats varav de fyra
största sett till antal varuposter är Norge (36 %), USA (20 %), Hongkong (17 %) och Kina (10 %). Totalt står de för 83 %. Importen har skett från 231 namngivna
avsändare, men det förekommer även ofta att sändningar inte har en avsändare redovisad. I fältet för avsändare kan istället t ex stå ”Okänd”, ”Diverse avsändare”,
”Ej angiven”, ”Flera” eller ”x”. De tre företagen av särskilt intresse, se under punkt 1, förekommer inte som namngivna avsändare när det gäller import enligt
varukoden. Deklaranter som tar in varor på varukod 9013 20 00 00 är av skiftande slag. En översiktlig granskning av de 20 största importörerna sett till antalet
varuposter (69 %, 727 av 1 055 varuposter) visar på tre stora postorderföretag (Biltema, Jula och Clas Ohlson) samt företag verksamma inom områden som forskning
(optiska mät- och specialinstrument), datorer
(kringutrustning) och hudvård (laserverktyg).

Spärrläggning eller planerad kontrolloperation?
• Spärrläggning
• Signal om att en import bör stoppas och varuundersökning eller
dokumentkontroll bör göras
• Viktigt med tydliga spärrtexter
• Marknadskontrollmyndigheterna måste vara beredda med resurser

• Planerad kontrolloperation
• Skicka in blankett ”planerad kontrolloperation”.
• Beslut om deltagande tas av Nationell Samordning
• Marknadskontrollmyndigheterna måste vara beredda med resurser

Elsäkerhetsverket
• Spärr före kontrolloperation.
• Ingen uttalad metodik men resursbiten talar för spärrläggning innan
eventuell kontrolloperation.

Från spärrläggning till utfall
• 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

• Kontroll av produkter
• fysisk och/eller dokumentkontroll

Forts. från spärrläggning till utfall
• 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.

Produktsäkerhet - ansvarsfördelning mellan mkm och Tullverket
Avser både fysisk kontroll och dokumentkontroll vid yttre gräns

MKM
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• Förenklad
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Avslutande reflektioner
• Tullverket
o Våga ta kontakt med oss!
o Gemensamt diskutera vägen framåt, spärrläggning eller planerad kontrolloperation?

• Elsäkerhetsverket
•
•

Se till att vara beredd, processer och mallar
Ger snabba resultat – och man hittar mycket mer än vad man tror!

Tack!

