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Uppföljning av marknadskontroll 2018
Uppföljning
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har under 2018 undersökt kravuppfyllnad hos
laserpekare köpta via e-butiken Wish och påbörjat marknadskontroll av laserprojektorer.
SSM har under året deltagit i samtliga möten i marknadskontrollrådet och ett fåtal möten i
dess arbetsgrupper. Samverkan har skett med Konsumentverket, Elsäkerhetsverket och
Tullverket.
SSM har tagit emot 3 rapporter om produktrelaterade olyckor i form av anmälningar
(klagomål) från konsumenter som anser sig blivit skadade i samband med kosmetiska
behandlingar som använder utrustning som ger ifrån sig icke-joniserande strålning. SSM
har tagit emot 4 anmälan (klagomål) om farlig produkt från konsument och även tagit del
av 20 Rapex-anmälningar om farliga laserprodukter. Myndighetens åtgärder för dessa
anmälningar har resulterat i 2 inspektioner av kosmetisk verksamhet, 1 produktsäkerhetsärende och i övrigt begränsats till kommunikationsinsatser. För att underlätta
uppföljning på nationell nivå sammanställs SSMs marknadskontroll under 2018 i tabell 1.
Tabell 1
Sammanställning av marknadskontroll 2018
Antal rapporterade produktrelaterade olyckor
Antal klagomål, varav
- Antal från konsumenter eller andra användare
- Antal från företag
Antal inspektioner (=regelbunda eller särskilda besök, kontroller
(inbegripet kontroller på internet) eller andra former av kontakter (e-post
eller telefon) i syfte att kontrollera att produkter uppfyller lagstadgade krav.
Om flera produkter, modeller eller föreskrifter är föremål för kontroll vid
samma tillfälle hos en ekonomisk aktör bör det räknas som en enda
inspektion. För att betraktas som en inspektion ska åtgärden dokumenteras),
varav
- Antal reaktiva (föranledda av klagomål från konsumenter,
användare, anmälda organ, konkurrerande företag, fackliga
organisationer eller dylikt, olyckor eller tillbud, uppgifter från
myndigheter i andra MS, t.ex. via Rapex eller ICSMS)
- Antal proaktiva (på eget initiativ)
- Antal inspektioner i samverkan med tullmyndigheterna
Antal fysiska kontroller (okulärabesiktning av en produkt för att kontrollera
märkningar, varningar, bruksanvisningar dokumentation m.m. samt för att
avgöra om produkten har uppenbara tekniska brister)
Antal provningar i laboratorium
Resultat antal produkter
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority
SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel:+46 8 799 40 00
Fax:+46 8 799 40 10

E-post: registrator@ssm.se
Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se
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Ej i överensstämmelse
Administrativa/formella brister (märkning EU-försäkran,
varningstext, bruksanvisning, teknisk dokumentation m.m.)
- Tekniska brister
- Allvarlig risk
- Risk
Resultat av bristfälliga produkter som stoppats i samarbete med Tullverket
Antal frivilliga åtgärder (näringsidkare vidtar frivilliga korrigerande
åtgärder)
Antal restriktiva åtgärder och sanktioner, varav antal beslut om
- Korrigerande åtgärder
- Försäljningsförbud
- Tillbakadragande
- Återkallelse
- Förstöring
Antal utdömda viten samt
- Totalbelopp
Antal överklaganden/domar
Samarbete med andra svenska marknadskontrollmyndigheter (avsnitt 7)
Samarbete med marknadskontrollmyndigheter i andra medlemsstater
(avsnitt 7), varav antal
- möten i AdCo-grupper eller liknande
- gemensamma projekt som delfinansierats av Kommissionen
- tjänstemän som deltagit i Kommissionens utbytesprogram
- studiebesök i andra medlemsstater
- studiebesök från andra medlemsstater
Antal underrättelser till andra medlemsstater avseende
- allvarlig risk (Rapex-underrättelser enl. art. 12 i GPSD eller art. 22
i 765/2008)
- skyddsklausuler (i ICSMS motsvarande art. R31 i beslut 768/2008
eller liknande)
- restriktiva beslut enligt förordning 764/2008
Antal begäranden om ömsesidigt bistånd från andra MS
Antal begäranden om ömsesidigt bistånd till andra MS
Antal inspektioner då myndigheten kontaktat näringsidkare i
- annat EU-land
- tredje land
Övrigt (informationskampanjer, förebyggande produktsäkerhetsarbete,
granskning av kvalitetssystem m.m.)
Utfall budget (avsnitt 8)
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400 613 kr

Slutsatser
Kosmetiska behandlingar med icke-joniserande strålning och ligger inom ramen för SSMs
tillsyn och produkterna som används är föremål för fysiska kontroller (okulärbesiktningar)
i samband med inspektioner.

Kostnader
Myndighetens totala kostnader för marknadskontroll 2018 uppskattas till 400 613 kronor.
Kostnaderna kan kopplas till produktsektor 20 – Electrical appliances and equipment
under LVD, samt produktsektor 30 – Other consumer products under GPSD.
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Nyckeltal
SSM kan rapportera följande nyckeltal, se tabell 2.
Tabell 2
Referens 1
1A. 1
1A. 2

Nyckeltal 2018
Beskrivning
Personal (cirka 0,2 årsarbetskraft,
FTE)3
Total budget för marknadskontroll

€2
31 199
39 059

Produktsektor 20 (LVD):
1B. 1
Personal, årsarbetskraft
1B. 2
Kommunikationsaktiviteter
1B. 3
Laboratorietester
1B. 4
Budget
2A. 1-4
Genomförda inspektioner
2B. 1-4
Resultat av genomförda inspektioner
2C. 1-6
Samarbete med andra MS

0,1
50%
0
3 178
0
0
0

Produktsektor 30 (GPSD):
1B. 1
Personal, årsarbetskraft
1B. 2
Kommunikationsaktiviteter
1B. 3
Laboratorietester
1B. 4
Budget
2A. 1-4
Genomförda inspektioner
2B. 1-4
Resultat av genomförda inspektioner
2C. 1-6
Samarbete med andra MS

0,1
50%
0
4 682
0
0
0

1

Note to the expert group on the internal market of products – market survaillance and conformity
assessment policy (IMP-MSG), Doc. N.: 2016-IMP-MSG-11.
2
Konverteringskurs: €1 = 10,2567 SEK. Uppgift från Riksbanken (Årsgenomsnitt valutakurser
2018).
3
Uppgift från SSMs ekonomienhet: 1 årsarbetskraft = 1 600 000 SEK.

