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Uppföljning av Konsumentverkets 

marknadskontrollplan för 2019 
 

 

Konsumentverket ansvarar för marknadskontroll av: 

 leksaker enligt direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet och lagen 

(2011:579) om leksakers säkerhet, 

 personlig skyddsutrustning för privat bruk enligt Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 2016/425 av den 9 mars 2016 om 

personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 

89/686/EEG, i den ursprungliga lydelsen, och lag (2018:125) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig 

skyddsutrustning.  

 Farliga livsmedelsimitationer enligt direktiv 87/357/EEG för 

produkter som, på grund av sina yttre egenskaper, kan förväxlas med 

andra produkter och härigenom utgöra en risk för konsumenternas 

hälsa och säkerhet samt lagen (1992:1328) om farliga 

livsmedelsimitationer, 

 övriga konsumentprodukter (varor och tjänster) som inte faller under 

någon speciallagstiftning enligt direktiv 2001/95/EG om allmän 

produktsäkerhet samt produktsäkerhetslagen (2004:451). 

 

Konsumentverket har också ett tillsynsansvar enligt produktsäkerhetslagen 

(2004:451) när det gäller tjänsters säkerhet.  
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Genomförda och avslutade marknadskontrollprojekt  

Konsumentverkets insatser för marknadskontroll av säkerheten på lekland, 

leksaker till barnkalas och höga barnstolar har genomförts. Resultaten 

beskrivs i Konsumentverkets rapporter 2019:7, 2019:8 och 2019:10. 

Pågående marknadskontrollprojekt 

 

Följande marknadskontrollprojekt från föregående år är fortfarande pågående: 

• Uppblåsbara flytvästar 

• Trappstegar 

Redovisning marknadskontrollärenden 

Handläggning av ärenden 

Konsumentverket har under 2019 avslutat 290 marknadskontrollärenden inom 

området produktsäkerhet. Av dessa ärenden är 116 anmälningar från 

konsumenter, 82 underrättelser från företag och 92 har avslutats på eget 

initiativ i samband med marknadskontrollprojekt.  

Utvärdering av marknadskontrollen 

Uppföljning av en marknadskontroll utgörs av de ärenden mot näringsidkare 

som följer av kontrollen. Ärendehandläggning startar i de fall där produkten 

inte uppfyllt gällande krav avseende skydd för hälsa och säkerhet, utformning 

samt märkning och annan produktinformation. Utvärdering av en 

marknadskontroll kan leda till en informationskampanj eller att en 

uppföljning av marknadskontrollen planeras.  

 

En regelmässig uppföljning av alla avslutade ärenden sker 6 månader efter 

avslutsdatum. Uppföljningen syftar till att kontrollera att företagen verkligen 

genomfört den överenskomna eller tvingande åtgärden i ärendet. 

 

Utvärdering av marknadskontrollen sker ett par gånger per år i samband med 

budgetrevidering och verksamhetsplanering. 

Tullsamverkan 

Under 2019 har Konsumentverket avslutat 5 ärenden inom tullsamverkan.  


