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Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2019 
Boverket utpekas som marknadskontrollmyndighet för byggprodukter, hissar 

och linbaneanläggningar för persontransport i 8 kap. 3 § plan- och byggförord-

ningen (2011:338). Enligt 3 § produktsäkerhetsförordningen (2004:469) ska 

Boverket även utöva tillsyn över produktsäkerhet av byggprodukter enligt pro-

duktsäkerhetslagen (2004:451). 

I denna uppföljning redovisas proaktiva samt reaktiva marknadskontroller som 

pågick eller slutfördes under år 2019. Denna uppföljning skickas till Marknads-

kontrollrådet för kännedom. 

Proaktiv marknadskontroll av byggprodukter 

Under år 2019 har Boverket avslutat fem proaktiva projekt, varav dessa projekt 

sammanlagt innehöll 150 ärenden.1 Boverket inledde även fyra nya proaktiva 

projekt under samma period, varav 88 nya proaktiva ärenden har upprättats. 

Den marknadskontrollplan som upprättades för år 2019 har således följts, då 

samtliga planerade projekt har inletts. 

Boverket har även kontinuerligt arbetat med ett antal projekt som påbörjats 

före år 2019. Prioriteringen under år 2019 har varit att avsluta dessa projekt, 

vilket till stor del genomförts. Inför år 2020 kvarstår enbart två projekt som in-

letts före år 2019. 

  

 

1 Slutrapporterna för samtliga avslutade marknadskontrollprojekt finns på Boverkets webb-

plats, http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/byggproduk-

ter/marknadskontroll/avslutad-marknadskontroll/. 
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Proaktiva projekt påbörjade under år 2019 

• Träkonstruktioner - Sågat konstruktionsvirke - Del 1: Allmänna krav för vi-

suell och maskinell hållfasthetssortering, (SS-EN 14081-1:2005). 

Projektet inleddes hösten 2019 och omfattar 14 svenska tillverkare. I detta 

projekt genomförs enbart dokumentationskontroll, och inga provningar har 

genomförts. 

• Golvmaterial - Halvhårda golv, textila golv och laminatgolv - Väsentliga 

egenskaper, (SS-EN 14041:2005). 

Detta projekt inleddes vintern 2019 och omfattar dokumentationskontroll 

av tolv aktörer på den svenska marknaden.  

• Kraft-, styr-, tele- och datakablar - Brandegenskaper - Kablar för allmän 

användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger, 

(SS-EN 50575:2014). 

Projektet inleddes hösten 2019 och omfattar dokumentationskontroll av 19 

aktörer på den svenska marknaden. Tio aktörer valdes därutöver ut för 

provning av produkter. Provningarna genomfördes under december 2019 

och genomgång av provningsresultat pågick vid årsskiftet 2019/2020. Pro-

jektet är en del av ett internationellt samarbete med andra europeiska myn-

digheter i AdCo:s regi. 

• Motordrivna portar - Produktstandard, funktionsegenskaper, (SS-EN 

13241:2003). 

Marknadskontrollsprojektet inleddes sommaren 2019 och omfattar doku-

mentationskontroll av 13 aktörer. Detta projekt har initierats och drivs till-

sammans med Arbetsmiljöverket, som ansvarar för tillsyn av maskiner. 

Projekt påbörjade före år 2019 

• Undertak - Undertak - Krav och provning, (SS-EN 13964:2014). 

Projektet inleddes år 2018 med en kartläggning av marknaden i syfte att 

identifiera ekonomiska aktörer verksamma i Sverige. Under år 2019 ge-

nomfördes urval av aktörer och ärenden upprättades. Projektet genomför-

des som en dokumentationskontroll och inom ramen för projektet kontrol-

lerades 14 produkter från nio aktörer. Boverket avslutade projektet under 

hösten 2019. 

• Braskaminer för eldning med fast bränsle - Krav och provningsmetoder, 

(SS-EN 132402). 

Projektet inleddes år 2014 och omfattade dokumentationskontroll av 24  

aktörer med sammanlagt 58 produkttyper på den svenska marknaden. Av 

dessa 24 aktörer valdes 18 produkttyper ut för provning.  Projektet avsluta-

des under hösten 2019. 

 

2 Fullständigt namn för standarden är SS-EN 13240/A2:2004/AC:2006. 
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• Värmeisoleringsprodukter för byggande, projektet omfattade flera standar-

der.3 

Projektet inleddes år 2008 och har omfattat såväl provning som doku-

mentationskontroll av ett antal lastbärande cellplastskivor. Inom ramen för 

projektet kontrollerades 88 produkter. Projektet avslutades i februari 2019. 

• Gipsskivor, projektet omfattade flera standarder.4 

Under perioden maj 2016 till januari 2019 bedrevs en kontroll av gipsski-

vor som tillhandahölls på den svenska marknaden. Projektet omfattade 

dokumentationskontroll av nio aktörer. Av dessa valdes sju aktörers pro-

dukter ut för provningar. Projektet avslutades i januari 2019. 

• Brand och räddning - Brandvarnare, (SS-EN 14604:2005). 

Dokumentationskontrollen som påbörjades under år 2014 omfattade 24 in-

spektioner, inklusive 77 produkter. Projektet omfattade även provning av 

produkter och som en del i ett gemensamt projekt mellan Sverige, Danmark 

och Norge testades 23 produkttyper. Projektet avslutades under hösten 

2019. 

• Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 3: Förtillverkade avlopps-

anläggningar, (SS-EN 12566-3:2005+A2:2013). 

Projektet inleddes år 2015 och inom ramen för projektet har 33 aktörer på 

den svenska marknaden kontaktats. Av dessa 33 aktörer har 22 stycken 

valts ut för dokumentationskontroll. Under hösten 2019 avslutades en stor 

del av dessa ärenden och till våren 2020 avser Boverket kunna avsluta pro-

jektet.  

• Flexibla tätskikt ångspärr och fuktspärr, projektet omfattar flera standar-

der.5 

Våren 2018 inledde Boverket två marknadskontroller av flexibla tätskikt – 

fukt- och ångspärrar, samt även ångbromsar. I projekten innefattades även 

fuktspärrar som ingår i olika våtrumssystem som definieras av ETAG 022. 

 

3 SS-EN 13163:2001 Värmeisoleringsprodukter för byggande – Fabrikstillverkade pro-dukter 

av expanderas styrencellplast (EPS) - Egenskapsredovisning och SS-EN 13164:2001 Värmei-

soleringsprodukter för byggande - Fabrikstillverkade produkter av extruderad styrencellplast 

(XPS) - Egenskapsredovisning. 
4 SS-EN 520:2004+A1:2009 Gipsskivor - Definitioner, krav och provning; SS-EN 14190:2014 

Gipsskivor - Produkter förädlade genom tillskärning, profilering, laminering och liknande - 

Definitioner, krav och provningsmetoder; SS-EN 15283-1:2008+A1:2009 Fibergipsskivor - 

Definitioner, krav och provningsmetoder - Del 1: Skivor armerade med duk; SS-EN 15283-

2:2008+A1:2009 Fibergipsskivor - Definitioner, krav och provningsmetoder - Del 2: Skivor 

armerade med icke sammanhängande fibrer. 
5 SS-EN 13984:2013 Flexibla tätskikt - Ångspärrar av plast och gummi - Definitioner och ka-

raktäriserande egenskaper; SS-EN 13967:2012+A1:2017 Flexibla tätskikt - Plast- och gummi-

baserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd - Definitioner och karaktäriserande egen-

skaper, samt fuktspärrar som ingår i olika våtrumssystem som definieras av ETAG 022. 
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I projektet gällande ångspärrar kontaktades 28 aktörer. Projektet om fukt-

spärrar inkluderar 13 aktörer. Projektet pågick över årsskiftet 2019/2020 

men beräknas kunna avslutas under år 2020. 

Uppföljning reaktiv marknadskontroll byggprodukter 

Boverket har under årets gång mottagit Boverket 31 reaktiva ärenden, varav ett 

ärende har avsett anmälningar om icke-harmoniserade byggprodukter. Bover-

ket har därutöver beslutat i ett ärende om en icke-harmoniserad byggprodukt 

mot vilken anmälan inkom under år 2018.  

Under år 2019 har Boverket avslutat 37 reaktiva ärenden, vilket tyder på ett 

jämnt flöde av inkomna och beslutade ärenden. 

Uppföljning marknadskontroll av hissar och linbanor 

För marknadskontroll av hissar och linbanor angav Boverket i marknadskon-

trollplanen för år 2019 att avsikten var att enbart bedriva reaktiv tillsyn. Under 

året har inga proaktiva ärenden upprättats, och Boverket har således följt mark-

nadskontrollplanen. Under året har två anmälningar inkommit, varav ett har 

föranlett åtgärder från Boverkets sida. Den andra anmälningen avsåg produkt 

som inte ligger inom Boverkets ansvarsområde och den vidarebefordrades där-

för till ansvarig myndighet. 

Budget, utgifter och resurser för år 2019 

Boverkets marknadskontroll övergick under år 2018 till att finansieras av Bo-

verkets förvaltningsanslag. Tilldelade medel och den planerade budgeten för år 

2019 uppgick till 4 200 000 kronor, varav 3 450 000 kronor avsåg personal-

kostnader. Övriga kostnader inklusive provning var budgeterat till 750 000 kro-

nor. 

För året upparbetade Boverkets marknadskontroll totalt 4 330 000 kronor, 

varav 3 450 000 kronor avsåg personalkostnader och 880 000 kronor övriga 

kostnader inklusive provning. Under året har motsvarande 4,5 årsarbetskrafter 

utfört marknadskontroll på Boverket.  

Boverket har under år 2019 rekryterat tre nya jurister för marknadskontroll av 

byggprodukter. Detta för att ersätta medarbetare som av olika skäl avslutat eller 

tillfälligt lämnat sin anställning. Marknadskontrollens bemanning har således 

varit densamma under det gånga året som under tidigare år, även om nyrekryte-

ringarna till viss del inneburit att resurser från marknadskontrollen fått investe-

rats i upplärning. 

Utvärdering av Boverkets marknadskontrolls insatser 

Den bedömning och utvärdering som gjorts av Boverkets marknadskontroll år 

2019 visar på ett jämnt flöde av inkomna, upprättade och avslutade ärenden 

jämfört med föregående år. Boverket har således bedrivit marknadskontrollen 

likt tidigare år, även om särskilda insatser har gjorts med fokus på att avsluta 

äldre projekt och ärenden. Likt tidigare år avser Boverket att utvärdera 
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marknadskontrollens insatser gällande såväl urval, kontrollmetoder och inform-

ationsinsatser. En beskrivning av dessa följer nedan. 

Urval av produkter eller ekonomiska aktörer att kontrollera 

Årets urval av produkter för kontroll har skett med avsikt att nå största möjliga 

del av marknaden. Till grund för urvalet ligger den omvärldsbevakning som 

syftar till att kartlägga marknaden innan projektet inleds. Samtliga av de 88  

inledda proaktiva ärendena har därför bedömts vara riktade mot relevanta  

aktörer, där enbart ett fåtal meddelat att de upphört med eller avyttrat verksam-

heten. Marknadskontrollen anses därmed vara effektiv genom dess urval. 

Val av kontrollmetoder 

Budgeten för år 2019 föranledde att Boverket mestadels utfört vad som be-

nämns som ”skrivbordskontroller”. Det vill säga att marknadskontrollen enbart 

omfattat dokumentations- och provningskontroller från kontorsplacerad miljö. 

Enbart i några få ärenden har Boverket utfört platsbesök och fysiskt kontaktat 

vissa enstaka ekonomiska aktörer.  

Skrivbordskontroll är ett kostnadseffektivt tillsynsmedel som medför att  

Boverket kan kontakta fler ekonomiska aktörer som verkar på den svenska 

marknaden, än vid platsbesök. Tidigare erfarenheter visar dock att det ger en 

sämre insyn i hur branscherna fungerar i praktiken. Företagsbesök har även  

visat sig öka trovärdigheten för Boverkets verksamhet bland aktörerna i  

branschen. 

Boverkets bedömning är trots detta att kontrollmetoden ”skrivbordskontroller” 

fungerar väl i förhållande till rådande budgetmässiga utrymme. Genom  

kontrollerna kan ett större urval av marknadens byggprodukter granskas och  

Boverket kan informera fler aktörer om gällande regler. 

Uppmärksammade brister inom bransch och system 

Harmoniserade standarder utgör grunden för att kunna CE-märka bygg- 

produkter. Inom byggproduktområdet utgör de harmoniserade standarderna en 

del av regelverket. Byggproduktstandarderna är obligatoriska och tillhanda- 

håller bedömningsmetoder i förhållande till produkters väsentliga egenskaper. 

Kraven på vilka prestandanivåer som anses vara acceptabla fastställs nationellt.  

Sedan byggproduktförordningen började gälla år 2013 har standardiseringen 

uppdaterat befintliga standarder och även tagit fram nya standarder. Problemet 

ligger dock i att en standard måste citeras av EU-kommissionen i Europeiska 

Unionens officiella tidning, EUT, för att få användas som grund för CE-märk-

ning. I dagsläget finns det emellertid flera nya eller uppdaterade standarder på 

väntelista för citering. För Boverket, och även aktörerna inom byggprodukts-

branschen, innebär detta en stor brist och även ett hinder i framtida arbete. 

Detta medför dessvärre att trovärdigheten för systemet försämras när standar-

der inte uppdateras och citeras i tid. Boverket har observerat flera tecken på att 

det råder oklarheter kring vad som faktiskt gäller och vilka standarder som är 
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citerade. Boverkets marknadskontroll fyller således en stor roll i det informa-

tionsarbete som behövs för harmoniserade standarder och byggprodukter. 

Sanktioner, föreläggande och övriga styrmedel 

Resultatet av Boverkets marknadskontroll för år 2019 har medfört att vissa 

sanktioner, föreläggande och därtill andra förenliga styrmedel implementerats.  

Boverket använder regelbundet föreläggande för att kunna utöva tillsyn av 

byggprodukter. Föreläggande används för att kräva in dokumentation från  

berörda aktörer och för att få till stånd en särskild aktion från en aktör. En  

sådan aktion kan vara tillbakadragande av produkt. Föreläggande kan förenas 

med vite för de fall som kräver det.  

Boverket ska utdela byggsanktionsavgift för de produkter som saknar prestan-

dadeklaration. Sådan sanktion har under tidigare år inte realiserats. Den första 

byggsanktionsavgiften för avsaknad av prestandadeklarationen beslutades i  

slutet av år 2019.  

All handläggning av marknadskontrollärenden ska ske via det europeiska hand-

läggningssystemet ICSMS. Under år 2019 har Boverket medvetet försökt öka 

användandet av tjänsten och dess underfunktioner. Boverket har dock inte  

använt Rapex-anmälan, då inget ärende bedömts vara av sådan allvarlig natur. 

Informationsinsatser 

Boverket har löpande under året arbetat med att informera och kommunicera 

om pågående marknadskontroller av byggprodukter. När ett marknadskon-

trollsprojekt inleds har Boverket som rutin att informera samtliga identifierade 

ekonomiska aktörer samt provningsinstitut, berörd standardiseringskommitté 

och eventuell branschorganisation. Insatser i form av sådana informationsbrev 

syftar till att informera aktörer om gällande regelverk och att uppmärksamma 

företagen om den kommande marknadskontrollen. 

Informationsblad 

Om systematiska fel uppmärksammas vid en marknadskontroll tar Boverket 

fram ett informationsblad. Dessa publiceras därefter under ”relaterad informa-

tion” på varje specifikt projekts webbsida.6 Informationsbladet beskriver hur en 

prestandadeklaration och CE-märkning ska utformas för den specifika produkt-

gruppen. Syftet är att vägleda de företag som har mindre formella brister i sin 

dokumentation. Boverket har tillämpat detta arbetssätt sedan år 2015 och upp-

lever att det underlättar för de berörda företagen att korrigera sin dokumentat-

ion.   

 

6 För exempel, se https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/bygg-

produkter/marknadskontroll/pagaende-marknadskontroll/sagat-konstruktionsvirke/. 
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Webbinformation 

PBL kunskapsbanken7 innehåller sedan år 2018 all information om marknads-

kontroll, CE-märkning och därtill förenliga regler. Där publiceras även löpande 

information om pågående och avslutade marknadskontrollprojekt. Där görs 

även samtliga informationsbrev, informationsblad och eventuella illustrationer 

som tagits fram i samband med projekten tillgängliga. 

Boverket har även en engelsk hemsida, www.buildinginsweden.se, som syftar 

till att ge stöd vid kommunikation av svenska byggregler till aktörer i andra 

medlemsstater. 

Branschseminarier 

I syfte att skapa god kontakt och främja samarbete med byggbranschen deltar 

Boverket regelbundet på möten eller andra informationsdagar. Dessa möten 

möjliggör att Boverket kan sprida information och kunskap om byggprodukt-

förordningen och eventuella övriga regelverk som bedöms påverka branschen. 

Under året har Boverket deltagit i följande möten eller informationsdagar: 

• Samrådsmöte om hissar, rulltrappor och portar med besiktningsföretag och 

andra myndigheter den 24 april och 23 oktober 2019.  

• Portgruppens möte den 15 maj 2019. 

• Möte med INSTA M Hiss den 27 augusti 2019. 

• Möte med Byggmaterialindustriernas hållbarhetsutskott den 11 september 

2019.  

• Samrådsmöte om linbaneanläggningar med besiktningsföretagen, liftägar-

nas organisation (SLAO) och andra myndigheter den 24 oktober 2019. 

Samarbeten med andra myndigheter 

Nationella samarbeten 

Det bedrivs löpande samarbete med andra myndigheter. Vidare tillkommer 

även vissa specifika projekt där myndighetsöverskridande samarbete sker. Un-

der år 2019 har Boverket samarbetat i ett nationellt projekt om motordrivna 

portar. Detta projekt har initierats och drivs tillsammans med Arbetsmiljöver-

ket, som ansvarat för deras del av tillsynsansvaret som avser maskiner. Slutsat-

sen efter år 2019 är att samarbetet har fungerat bra, och att sådana projekt även 

bör bedrivas i framtiden.  

Forum för tullrelaterade frågor är ett samverkansorgan som samlar marknads-

kontrollmyndigheter och Tullverket ungefär två gånger per år. Syftet är att  

utbyta information om arbetsmetoder, gemensamma problem och övriga frågor 

relaterat till tull- och marknadskontroll. Boverket har under år 2019 deltagit i 

samtliga möten med Forum för tullrelaterade frågor. 

 

7 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/. 

http://www.buildinginsweden.se/
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Boverket deltar även regelbundet i möten arrangerade av Marknadskontroll- 

rådet. Under året har även Boverket ingått och aktivt deltagit i följande arbets-

grupper: 

• Marknadskontrollrådets arbetsgrupp för att arrangera ”Din produkt, ditt  

ansvar 2019”. 

• Marknadskontrollrådets arbetsgrupp för att arrangera ”Marknadskontroll-

dagen 2020”. 

Internationella samarbeten 

Under år 2019 inleddes även marknadskontroll av kablar som ett internationellt 

samarbete med andra europeiska myndigheter inom AdCo:s regi. Projektet är, i 

skrivande stund, ännu pågående och en slutlig utvärdering återstår således. Den 

utvärdering som kan göras under rådande tid är dock att samarbetet löper på. I 

fråga om erfarenhetsutbyte har sådana här projektet tidigare medfört en ökad 

förståelse och insikt för andra europeiska myndigheters arbetssätt. Förhopp-

ningen är att även detta projekt ska bidra med sådana lärdomar. 

Boverket har även under året deltagit i följande arbetsgrupper: 

• AdCo-CPR Working Group 1 “Risk assessment”. 

• AdCo-CPR Working Group 3 ”ICSMS”. 

• AdCo-CPR Working Group 4 “Scope of hENs”. 

• AdCo-CPR Working Group 6 “Chapter VIII on market surveillance”. 

Granskning av kvalitetssystem och övriga åtgärder 

Boverket har under år 2019 sett över interna riktlinjer inom samtliga tillsyns-

områden. Detta har föranlett nya riktlinjer för Boverkets marknadskontroll och 

övrig tillsyn av byggprodukter. Riktlinjerna komplettera de horisontella riktlin-

jer som har fastställts av Marknadskontrollrådet. 

En ytterligare kvalitetssäkrande åtgärd som skett inom Boverkets marknads-

kontrollområde är att en processöversyn och därmed även revidering skett.  

Sedan år 2019 har Boverket numera nya processkartor och processbeskriv-

ningar. Boverket har även tagit fram nya mallar för marknadskontroll. Detta 

syftar till att säkerställa Boverkets tillsynshantering. 
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Sammanställning av år 2019 

Antal anmälningar/klagomål, varav 31 

- antal från konsumenter eller andra användare 16 

- antal från företag/myndigheter 15 

Antal inspektioner8, varav 109 

- proaktiva9 inspektioner 88 

- reaktiva10 inspektioner 31 

- antal inspektioner i samverkan med tullmyndigheter 0 

Antal dokumentationskontroller 109 

Antal provningar i laboratorium 10 

Resultat antal produkter (proaktiva ärenden)  

- formella brister 109 

- provningsresultat ej i överensstämmelse med deklarerad 

prestanda 

3 

Resultat antal bristfälliga produkter som stoppats i samar-

bete med Tullverket 

0 

Antal frivilliga åtgärder (näringsidkare vidtar frivilliga korrige-

rande åtgärder)  
85 

Antal restriktiva åtgärder och sanktioner, varav antal beslut 

om 
 

- korrigerande åtgärder 0 

- försäljningsförbud 2 

- tillbakadragande 1 

- återkallelse 1 

- förstörelse 0 

- byggsanktionsavgift 1 

Antal utdömda viten samt totalbelopp 0 

Antal överklagande/domar 1 

Samarbeten med andra svenska marknadskontrollsmyndig-

heter 

1 

Samarbeten med marknadskontrollmyndigheter i andra 

medlemsstater, varav antal 

 

 

8 Med inspektioner menas regelbundna eller särskilda besök, kontroller (inbegripet kontroller 

på internet) eller andra former av kontakter (e-post eller telefon) i syfte att kontrollera att pro-

dukter 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. 
9 Inspektioner initierade av Boverket. 
10 Inspektioner föranledda av klagomål från konsumenter, användare, anmälda organ, konkur-

rerande företag, fackliga organisationer eller dylikt, olyckor eller tillbud, uppgifter från myn-

digheter i andra MS, t.ex. via Rapex eller ICSMS. 
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- möten i AdCo-grupper eller liknande 3 

- gemensamma projekt, AdCo 1 

- tjänstemän som deltagit i Kommissionens utbytesprogram 0 

- studiebesök i andra medlemsstater 0 

- studiebesök från andra medlemsstater 4 

Antal underrättelser till andra medlemsstater avseende  

- allvarlig risk11 0 

- skyddsklausuler12 0 

- restriktiva beslut enligt förordning 764/2008 1 

Övrigt, informationskampanjer, förbyggande produktsäker-

hetsarbete eller granskning av kvalitetssystem, etc. 

 

- framtagande av mallar för marknadskontroll 1 

- informationsbrev 5 

- processöversyn 1 

- riktlinjer för marknadskontroll 1 

 

 

 

 

11 Allvarlig risk avser Rapex-underrättelser enligt artikel 12 i GPSD eller artikel 22 i 765/2008. 
12 I ICSMS motsvarande artikel R31 i beslut 768/2008 eller liknande. 


