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1.Inledning 
 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för tillsyn/marknadskontroll inom 
området reglerad mätteknik. För detta arbete har Swedac slagit fast följande aktivitetsmål: 

 att genom behovsanpassad regelgivning tillgodose marknadens krav på regler i syfte att skydda 
konsumenter och för att skapa konkurrens på lika villkor, 

 att såväl företag som konsumenter känner till Swedacs regler och att det görs tillsyn/ 
marknadskontroll av att dessa efterlevs, 

 att genom samarbete inom EU, International Organisation of Legal Metrology (OIML), European co-
operation in Legal Metrology (WELMEC) och Ädelmetallkonventionen skapa förutsättningar för en 
effektiv inre marknad och en fungerande internationell handel. 

 
När det gäller marknadsövervakning av mätinstrument arbetar Swedac i huvudsak med tillsyn av 
mätinstrument som redan är satta på marknaden och tagna i drift. På detta sätt erhålls en indirekt 
övervakning av de instrument som finns på marknaden och är i bruk för en viss tillämpning. 
 
När det gäller ädelmetallarbeten utövar Swedac marknadskontroll av ädelmetallarbeten i syfte att försöka 
säkerställa att de ädelmetallföremål som finns till försäljning håller uppgiven finhalt och är försedda med de 
stämplar lagen kräver så att konsumenterna kan handla tryggt och att konkurrens kan ske på lika villkor i 
branschen. 
 
 

2. Rättslig grund 
 

2.1 EU-lagstiftning samt nationella lagar och förordningar 

Bestämmelser om marknadskontroll finns i  

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter,  

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för 
tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan 
medlemsstat, vars genomförandebestämmelser finns i förordningen (2009:52) om kontaktpunkt 
och informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för 
produkter,  

 Rådets direktiv 76/211 EEG av den 20 januari 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om färdigförpackning av vissa varor efter vikt eller volym, 

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän 
produktsäkerhet, genomfört i Sverige genom produktsäkerhetslagen (2004:451) och 
produktsäkerhetsförordningen (2004:469), 

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument 
(omarbetning), i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/13   
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 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/31/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av icke-automatiska vågar 
(omarbetning),  

 Lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten samt förordningen (1999:780) om handel med 
ädelmetallarbeten. 

 
Mer detaljerade regler om marknadskontroll och tillsyn för Swedacs del finns i bestämmelser om tillsyn i 
sektorslagstiftningen. I författningarna ges Swedac dels bemyndiganden att meddela närmare föreskrifter, 
dels mandat att utöva tillsyn och marknadskontroll.  

 

2.2. Swedacs föreskrifter 

Swedac har utfärdat föreskrifter för ett antal produkter som omfattas av Swedacs tillsyns- och 
föreskriftsansvar.   

Direktiv 2014/32/EU genomförs genom: 

 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 2016:1) om mätinstrument 

 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 2016:2) om vattenmätare 

 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 2016:3) om gasmätare och 
volymomvandlare   

 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 2016:4) om mätare för aktiv 
elenergi 

 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 2016:5) om värmeenergimätare 

 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 2016:6) om mätsystem för 
andra vätskor än vatten  

 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 2016:7) om automatiska vågar  

 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 2016:8) om taxametrar 
(omfattas inte av Swedacs tillsyn) 

 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 2016:9) om längdmått och 
volymmått för utskänkning  

 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 2016:10) om 
dimensionsmätinstrument  

 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 2016:11) om avgasmätare. 

Direktiv 2014/31/EU  genomförs genom 

 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2016:12) om 
icke-automatiska vågar.  

Rådets direktiv 76/211 EEG genomförs genom 

 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 2017:1) om färdigförpackade 
varor. 
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2.3 WELMEC:s guider  

WELMEC:s  arbetsgrupp WG5 har tagit fram riktlinjer om marknadskontroll. Riktlinjerna utgår från kraven i 
direktiv 2014/32/EU om mätinstrument och direktiv 2014/31/EU  om icke-automatiska vågar. Dessa 
riktlinjer syftar till att harmonisera medlemsstaternas marknadskontrollaktiviteter.   

 

3. Principer för urval av produkter att kontrollera  
 

3.1 Omvärldsbevakning  

Bevakning inom området reglerad mätteknik sker både formellt och informellt. Det bör nämnas att Swedac 
deltar i OIML:s, WELMEC:s och Ädelmetall-konventionens arbete och får stora mängder information. Det 
sker ett löpande informationsutbyte inom organisationerna, såsom notifieringar, omröstningar, enkäter 
m.m. Övriga kanaler för omvärldsbevakning är främst följande källor:   

 Swedacs tillsynsverksamhet av mätinstrument i drift  

 mediabevakning via sökordtjänst, 

 löpande kontakter med näringsliv och andra intressenter, 

 samarbete med andra myndigheter. 

Genom frågor från företag och allmänhet får Swedac information om hur marknadsförhållandena ser ut.  

    

3.2 Riskanalys  

 

Ädelmetallarbeten  

Marknadskontroll på ädelmetallområdet syftar främst till att undersöka efterlevnaden av 
ädelmetallagstiftningen för att förhindra att ädelmetallarbeten som saknar föreskrivna stämplar eller 
innehåller undermängder av den ädla metallen släpps ut på marknaden. Det är viktigt att skydda 
konsumenterna från underhaltiga ädelmetallarbeten och att förhindra att säljare/tillverkare skaffar sig 
konkurrensfördelar genom att inte följa reglerna. Krav på näringsidkare som yrkesmässigt handlar med 
ädelmetallarbeten av guld, silver, platina och palladium finns i lagen (1999:779) om handel med 
ädelmetallarbeten. Lagen kompletteras med förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten 
samt Swedacs föreskrifter på området.  
 
Inom området ädelmetallarbeten har under 2018 myndigheten, på grund av samlokaliseringen till Borås, 
förlorat all kompetens inom området och under 2019 kommer fokus att ligga på att återuppbygga 
verksamheten. Därför finns ännu inga särskilda planer för 2019 utan de förväntas växa fram under första 
halvåret. 

År 2018 kontrollerades finhalten på 11 smycken av guld och silver genom förstörande provning. I skrivande 
stund väntar Swedac på rapporten från provningen.  
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Mätinstrument  

På mätinstrumentområdet har Swedac inför 2019 en liknande utmaning som inom ädelmetallområdet, dvs.  
under året bygga upp verksamheten igen efter samlokaliseringen till Borås. Inga specifika planer finns i 
dagsläget. 

 

4. Kontrollmetoder  
 

4.1 Proaktiva och reaktiva kontroller  

Swedac genomför proaktiv marknadskontroll i form av projekt eller kampanjer som är riktade mot 
tillverkare, importörer, distributörer eller användare av mätinstrument.  
 
Reaktiva kontroller genomförs efter information om att det finns brister i något avseende. Information kan 
komma från interna kartläggningsprojekt/ tillsynsbesök av mätinstrument i drift, andra myndigheter, 
medlemsstater m.fl. eller tips från företag och allmänheten. Ofta innebär tillsynen av instrument i drift att 
även granska instrumentets ursprungliga märkning som tillverkaren är ansvarig för. I dessa fall vidtas 
åtgärder mot tillverkaren genom att begära in dokumentation.  

 

4.2 Kontrollinsatser riktade mot näringsidkare  

 

Kontroll av mätinstrument 

Kontrollen fokuserar på att ta handlägga de ärenden som öppnats under tidigare och avsluta dem enligt 
gällande rutiner. Nya kontroller kommer att startas under våren men i dagsläget finns inga specifika 
kontroller planerade.  
 
Kontroll av ädelmetaller  
 
Kontrollen fokuserar på att ta handlägga de ärenden som öppnats under tidigare och avsluta dem enligt 
gällande rutiner. I någon form kommer stickprovskontroller att göras genom besök i butiker som saluför 
guld-, silver och platinaföremål. 
 
Avseende finhalten har ett marknadskontrollprojekt initierats under 2019 med kontroller genom 
förstörande provning, så kallad kupellationsanalys för guld och titeranalys för silver. Kontrollen av finhalten 
hos ädelmetallarbeten kan endast utföras av laboratorier som har nödvändig utrustning för detta ändamål. 
Swedac kommer har upphandlat de tjänster som behövs för att genomföra analyserna. Smyckena har 
provats av det upphandlade laboratoriet och myndigheten avvaktar nu rapportering från provningen. 
Resultatet kommer att hanteras i ärenden mot de motparter som ingår i kontrollen. 
 
 

4.3 Informationsinsatser  

Under år 2019 planerar Swedac att:  

 att se över och uppdatera relevant information som finns för respektive ansvarsområde på 
Swedacs webbplats. 
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 återetablera kontakten med branscher där vi tidigare varit verksamma. 

 att informera tillverkare, importörer, distributörer och namnstämpelinnehavare om pågående 
marknadskontrollaktiviteter. 

 

5. Samverkan  
Förutom Swedacs deltagande i marknadskontrollrådet fortsätter deltagandet i arbetsgruppen för 
tullrelaterade frågor. Gruppens syfte är att kartlägga och klargöra lagliga förutsättningar för aktörer som 
har för avsikt att importera produkter som ursprungligen inte är avsedda för den inre marknaden.  

Swedac fortsätter också att samarbeta med andra marknadskontrollmyndigheter inom ramen för WELMECs 
WG 5 och i andra arbetsgrupper i WELMEC som arbetar med specifika instrument. 

 

6. Tidsperspektiv  
Kontroll av handel med ädelmetallarbeten kommer att ske löpande under hela 2019.  

 

7. Rapportering 
Swedac redovisar resultatet från aktiviteter i Marknadskontrollrådet och till berörda 
arbetsgrupper inom WELMEC där arbetsgrupp WELMEC WG5 fungerar som AdCo-grupp på 
området. 


