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Uppföljning av marknadskontrollplan 2019: 

Swedac, avdelningen för reglerad mätteknik 

 

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. 

 

I denna marknadskontrollplan redovisas endast de aktiviteter som är renodlad marknadskontroll av 

produkter, dvs. granskning av produkter som är satta på marknaden men ännu inte tagna i bruk.  

 

 
Planerade marknadskontrollaktiviteter 2019 

 

Fokus under 2019 har varit att bygga upp verksamheten efter samlokaliseringen till Borås. Planerade 

aktiviteter avsåg kontroll av mätinstrument i drift samt kontroll av ädelmetallföremål. 
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Genomförda aktiviteter  

Ett antal marknadskontrollprojekt har genomförts som inte fanns med i ursprunglig marknadskontrollplan 

2019 (2-3). 

 

1. Marknadskontroll av ädelmetallarbeten.                                              

Den planerade aktiviteten genomfördes enligt plan vad gäller de öppna ärendena som fanns 

årsskiftet 2018/2019 samt att slutföra det projekt avseende finhaltsanalys som var initierat vid 

denna tidpunkt.  

Utöver det genomförde Swedac 45 tillsynsbesök. Vid besöken gjordes ett urval av föremål vad 

gäller granskning av ädelmetallarbetens stämplar (märkningar). Ännu ett projekt vad gäller 

granskning av finhalt initierades under senare delen av 2019. Sju försäljare av ädelmetallarbeten 

fick försäljningsförbud då dessa hade allvarliga brister vad gäller stämpling av ädelmetallarbeten.  

Kostnaden för finhaltsanalyserna var 12 975 kr. 

2. Marknadskontroll av elmätare. 

Aktiviteten genomfördes enligt plan och innebar att utreda huruvida en tillverkare uppfyller de 

svenska särkraven. Enligt gällande regelverk ska ett mätinstrument vara konstruerat och tillverkat 

så att instrumentet i sin tänkta användningsmiljö uppfyller föreskrivna krav.  Den som 

tillhandahåller en elmätare på marknaden eller släpper ut den på marknaden ska se till att 

mätinstrumentet uppfyller kraven i föreskrifterna. Det åligger tillverkaren att se till att varje såld 

produkt överensstämmer med föreskrivna krav i de av tillverkaren deklarerade mätområdena enligt 

EU-försäkran av överensstämmelsen och EU-typintyget.  

 
Kontrollen genomfördes granskning av dokumentation och märkning. En tillsynsenkät genomfördes 

till de företag som är tvingade att använda elmätare som uppfyller kraven i Swedacs föreskrifter. En 

del av enkäten avsåg vilka temperaturkrav mätarna uppfyller som företagen köpte under 2019. 

Granskningen visade på att tillverkare hade satt mätare på marknaden som inte uppfyllde krav. 

Tillverkaren rättade sig utan föreläggande efter påpekande från Swedac. Enkätundersökningen 

visade att ett fåtal elnätföretag uppgav att de hade mätare som inte uppfyller kraven. Ärendet 

pågår under 2020. 

 

3. Färdigförpackningar: Två ärenden pågår som initierats av information från tyska 
tillsynsmyndigheter. Vidare har ett marknadskontrollprojekt att initierats under 2019 som innebar 

screening av 125 varumärken av färdigförpackade icke-livsmedel. Kontrollen innebar granskning av 

deklarerad mängd genom förstörande provning genomförd som upphandlad tjänst. Kostnaden för 

provningen var 214 400 kr. Resultatet kommer att presenteras under 2020. 

4. Informationsaktiviteter. 

Elmätare: information angående temperaturkrav distribuerades till elnätföretagen. 

Ädelmetallarbeten: resultaten har redovisats i rapport som har publicerats på webbplats 

Våg: Swedac arrangerade en vågdag för tillverkare och användare 

 

Branschmöten: Swedac deltog under 2019 i branschmöten för bränsle-, el- och värmemätare. 

Swedac hade möjlighet att informera om gällande regelverk för respektive mätinstrumentområde 

och svara på frågor om tillsynsarbete. 

 
Webbplats: den planerade aktiviteten är inte genomförd.  


