
 Datum Diarienr 

 2020-03-31 2019/142 

 
 

Österlånggatan 5 • Box 878, 501 15 Borås 
0771-99 09 00 • www.marknadskontroll.se • marknadskontroll@swedac.se 

 

Sekretariatet 
Robin Lundgren, Sanela Putnik,  
Viktoria Lindberg Martinell 
Direktnr: 033-17 77 91, 033-17 77 09,  
033-17 77 45 

E-post: robin.lundgren@swedac.se, sanela.putnik@swedac.se, 

viktoria.lindbergmartinell@swedac.se  

 
 
 

Uppföljning av nationell marknadskontrollplan 2019 

 
Enligt förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn ska 
marknadskontrollmyndigheter utarbeta och genomföra program för marknadskontroll och följa upp 
tidigare års program. Inom ramen för detta arbete utarbetas årligen även en uppföljning av nationell 
marknadskontrollplan för myndighetsgemensamma frågor och aktiviteter.  
 
Förhandlingarna om det nya varupaketet var i slutfasen under början av 2019 och den nya 
Europeiska Marknadskontrollförordningen beslutades och publicerades i EUT juni 2019. Den nya 
marknadskontrollförordningen kommer att påverka flertalet av rådets myndigheter direkt. Såväl 
inför ikraftträdandet under 2021 som därefter kommer det krävas information och 
utbildningsinsatser för att få till stånd en enhetlig tillämpning. Swedac kommer att få uppdraget som 
centralt samordningskontor och det nuvarande sekretariatet kommer därmed få utökade uppgifter. 
En av nyheterna i den nya Marknadskontrollförordningen är att man bildar ett unionsnätverk, där 
representant för samordningskontoret ingår. En viktig del för samordningskontoret kommer att vara 
det internationella samarbetet i syfte att utveckla och bidra till en harmoniserad europeisk 
marknadskontroll. En ökad samordning och samarbete både nationellt och internationellt är av stor 
vikt då regelverk och förutsättningarna för att hantera kontrollen ständigt förändras. Vidare ska varje 
medlemsstat ta fram en nationell strategi för sin marknadskontroll. Dessa förändringar kommer 
innebära behov av att se över den nationella marknadskontrollplanen för att säkerställa att den 
bidrar till att uppfylla de krav som ställs på marknadskontrollen i Sverige och för att säkerställa att 
planerade aktiviteter bidrar till syftena med marknadskontroll. Det arbetet har påbörjats. 
 
Uppföljningen av nationell marknadskontrollplan 2019 behandlar myndighetsgemensamma frågor 
och består av 30 aktiviteter som är uppdelade på de tre huvuduppgifter som Marknadskontrollrådet 
tilldelats genom ovan nämnda förordning: erfarenhetsutbyte, samverkan och effektivitet samt 
information. Rapporten följer denna uppdelning. 
 
 
 
  
Ulf Hammarström, 
Marknadskontrollrådets ordförande 
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1 Erfarenhetsutbyte 

1.1 Marknadskontrollrådet ska ha ordinarie sammanträde vid fem tillfällen 

En förutsättning för en effektiv marknadskontroll är att myndigheter bereds möjligheter att utbyta 

erfarenheter, bland annat genom att träffas. Det sker inom ramen för Marknadskontrollrådet som 

består av 17 marknadskontrollmyndigheter, Tullverket och Kommerskollegium. Representanter från 

näringslivs- och konsumentorganisationer delta årligen vid två av de ordinarie sammanträdena. 

Ordförandeskap och sekretariat är placerat vid Swedac som enligt förordningen (2014:1039) om 

marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn har samordningsansvaret. 

 Vid sådana rådsmöten delges information av allmänt intresse såsom lagstiftningsarbete på nationell 

och EU-nivå. Olika tolknings- och genomförandefrågor diskuteras också. Rådet sammanträdde fem 

gånger under 2019. 

1.2 Marknadskontrollrådet ska planera ”Marknadskontrolldagen 2020” 

Det är viktigt att andra än representanter i rådet som också arbetar med marknadskontroll på 

myndigheterna får möjligheter att träffas och utbyta erfarenheter. Därför anordnade rådet 2016 för 

första gången ett särskilt seminarium endast för marknadskontrollmyndigheter. Detta upplevdes som 

mycket givande och rådet har därför beslutat att genomföra sådana seminarier vartannat år. 

Under 2019 tillsatte rådet en arbetsgrupp som ska planera och genomföra ”Marknadskontrolldagen 

2020”. I arbetsgruppen deltar representanter från Boverket, Elsäkerhetsverket och Swedac. 

Seminariet är planerat att äga rum den 6 maj 2020 på Nalen i Stockholm. 

1.3 Marknadskontrollrådet ska inbjuda representanter från näringslivs-, konsument- och 

arbetstagarorganisationer till två av rådets ordinarie möten. 

En nära och regelbunden dialog mellan myndigheter och näringslivs-, konsument- och 

arbetstagarorganisationer är en betydelsefull del i myndigheternas marknadskontroll. 

Marknadskontrollrådet har därför till sig knutit representanter från Teknikföretagen, Svensk handel, 

Business Sweden, Sveriges konsumenter, SKR (tidigare SKL) och LO. Det kan även finnas behov av 

kontakter med fler branschorganisationer och större företag för att ta del av deras behov, 

synpunkter och erfarenheter. 

Deltagandet från dessa organisationer har varierat. SKR har inte deltagit sedan innan 2014 och LO 

inte sedan 2018. I övrigt har alla kontaktorganisationer deltagit vid rådets möten under 2019. 

1.4 Marknadskontrollrådet ska anordna två möten i tullforum 

Många bristfälliga produkter kommer från tredje land. Ur ett marknadskontrollperspektiv är det mest 

effektivt om man kan stoppa sådana produkter redan vid EU:s yttre gräns, det vill säga innan de 

släpps ut på den inre marknaden. För att öka effektiviteten i såväl gräns- som marknadskontrollen är 

det viktigt att samverkan mellan tull- och marknadskontrollmyndigheterna fungerar väl. 

Marknadskontrollrådets tullforum är den främsta plattformen där dessa frågor omhändertas. I detta 

forum bör deltagare från alla myndigheter i Marknadskontrollrådet delta. 



 Datum Diarienr 

 2020-03-31 2019/142 

 
 

Österlånggatan 5 • Box 878, 501 15 Borås 
0771-99 09 00 • www.marknadskontroll.se • marknadskontroll@swedac.se 

 

Under 2019 träffades Tullforum två gånger. Förutom Tullverket och rådets sekretariat deltog 11 

myndigheter (Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten, 

Folkhälsomyndigheten, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, Post- och telestyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen). På våren 

stod Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för värdskapet i Karlstad och på hösten var 

Energimyndigheten värd i Stockholm. 

Bland frågor som behandlades i forumet under 2019 kan nämnas följande; 

- Tullverkets dolda kunskaper 

- Nya samverkansmodellen 

- Tullverkets organisation kring gränskontroll 

- Tolkning av artikel 29 i EU-förordning 765/2008 

- Elsäkerhetsverkets importprojekt 

- Samarbetet med nordiska systermyndigheter 

- Möjlighet att byta tullförfarande 

- Tullverkets syn på samarbetet med marknadskontrollmyndigheterna 

- Hur Tullverket påverkas av ett ökat antal spärrar 

- Framtidens gränskontroll 

- Tullverkets gemensamma operation med Kemikalieinspektionen 

- EU-arbetsgrupp för diskussion om riskinformationutbytet mellan 

marknadskontrollmyndigheter och Tullverket. 

- Brexit 

- Frågor från myndigheterna 

1.5 Marknadskontrollrådet ska genomföra en utvärdering av dess funktion, uppgifter, 

arbetssätt, sammansättning m.m. 

De senaste åren har det genomförts årliga utvärderingar av Marknadskontrollrådets uppgifter, 

arbetssätt, sammansättning m.m. som har varit ett bra underlag till kontinuerlig förbättring för att nå 

de övergripande målsättningarna. Som grund för denna utvärdering ligger en enkät som skickats till 

alla deltagande myndigheter i Marknadskontrollrådet. Resultatet i 2019 års undersökning visar på 

fortsatt höga betyg och positiva kommentarer. Framför allt anses Marknadskontrollrådet vara ett bra 

forum för att utbyta information och erfarenheter, för att utveckla metodik och arbetsmetoder och 

för att påverka marknadskontrollfrågor på nationell och internationell nivå. Man anser dock att det 

inte finns tillräckligt utrymme för att gå in på djupet på aktuella frågor. Sekretariatet ger ett gott stöd 

och bra information till myndigheterna och företräder deras intressen nationellt och internationellt 

på ett bra sätt. Den gemensamma hemsidan är det område där flest anser att det finns potential för 

förbättring. 

För att försöka möta synpunkterna på att frågor inte behandlas på djupet planerades för att 

genomföra möte med tema digitalisering och marknadskontroll under våren 2020, vilket fick ställas 

in på grund av pandemi. 
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2 Samverkan och effektivitet 

Myndigheter har olika erfarenheter och uppfattningar om hur marknadskontroll kan, ska och bör 

bedrivas. De ska förhålla sig till flera olika regelverk, som inte sällan är överlappande och ibland finns 

även osäkerhet om tillämplig lagstiftning. Marknadskontrollrådets myndigheter har därför en viktig 

uppgift att stödja varandra för att kunna tolka och tillämpa lagstiftningen och finna bästa praxis för 

samarbete. 

2.1 Marknadskontrollrådet ska fortsätta verka för att marknadskontrollansvaret förs in i 

myndigheternas instruktioner 

Marknadskontrolluppdraget saknas hos flertalet av marknadskontrollmyndigheternas instruktioner. 

Enligt myndigheterna är det en starkt bidragande orsak till att verksamheten får en undanskymd roll 

och starkt begränsade resurser, då detta helt enkelt faller bort även i myndighetsdialogerna mellan 

myndighetsledningarna. Trots att marknadskontrollverksamheten oftast utgör en liten del av 

myndigheternas totala verksamhet är det ändå en viktig uppgift som bör synliggöras bättre. 

Marknadskontrollrådet har under många år strävat efter att marknadskontrollansvaret införs i 

samtliga myndigheternas instruktioner. Initiativet att uppmärksamma marknadskontrollfrågor 

genom att publicera blogg-inlägg på den gemensamma hemsidan har fortsatt under 2019 och 

diskussioner pågår för att anordna årliga GD-möten. Frågan har under 2019 förts fram till den 

pågående utredningen om kompletterande bestämmelser för EUs förordning om marknadskontroll 

och överensstämmelse för produkter, Dir. 2019:30, även kallad 2019 års marknadskontrollutredning. 

2.2 Marknadskontrollrådet ska fortsätta verka för att målsättningar för 

marknadskontroll förs in i den svenska marknadskontrollförordningen 

Marknadskontrollrådet verkar för att förtydliga målsättningar för marknadskontrollen genom att 

diskutera på rådsmöten och lyfta frågorna till pågående marknadskontrollutredning. 

2.3 Marknadskontrollrådet ska bistå regeringen i förhandlingarna om det nya 

varupaketet 

I slutet på december 2017 lämnade Kommissionen över ett förslag till ett nytt ”varupaket” 

omfattande två nya EU-förordningar om marknadskontroll respektive ömsesidigt erkännande. 

Förhandlingarna om det nya varupaketet har under början av 2019 slutförts och den nya Europeiska 

Marknadskontrollförordningen beslutades och publicerades i EUT juni 2019. 

2.4 Marknadskontrollrådet ska informera om frågor av horisontellt intresse från 

respektive sektorarbetsgrupp och nätverk 

De flesta myndigheter deltar i arbetsgrupper eller liknande på EU-nivå där frågor om tolkning och 

genomförande av olika produkträttsakter diskuteras. Det är inte sällan frågor av horisontellt intresse 

lyfts upp och dessa bör komma till hela Marknadskontrollrådets kännedom. Varje myndighet ska 

därför bland annat skicka dagordningar och minnesanteckningar från sådana möten till sekretariatet, 

som i samråd med varje enskild myndighet ska identifiera frågor som bör behandlas vid ordinarie 

möten i Marknadskontrollrådet eller på annat sätt.  
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Under 2019 har Sekretariatet endast fått in dagordningar eller protokoll från fyra AdCo-grupper; 

gasapparater, transportabla tryckbärande anordningar, pyrotekniska artiklar samt Eco-design och 

energimärkning. Viss information har framförts under Marknadskontrollrådets möten för några fler 

sektorer men ingen samordning av informationen har skett. Frågan om hur informationen från AcCo-

grupperna ska komma rådet till handa har lyfts. Utan samordning av information är det svårare att 

identifiera gemensamma frågor och utforma och driva svenska ståndpunkter i olika fora. Med tanke 

på kraven i den nya förordningen bör aktiviteten prioriteras under 2020. 

2.5 Marknadskontrollrådet ska göra en översyn av modellen för samverkan mellan tull- 

och marknadskontrollmyndigheterna 

Marknadskontrollrådet har identifierade ett behov av att göra en översyn av den nationella 

samverkansmodellen för samarbete mellan marknadskontrollmyndigheterna och Tullverket vid 

gränskontroll, som bland annat bör omfatta en möjlig utvidgning till att omfatta fler tullförfaranden, 

där marknadskontrollmyndigheterna kan komma att involveras. Den tidigare modellen utgår endast 

från tullförfarandet ”övergång till fri omsättning” som bl.a. beskrivs i EU-förordning 765/2008 om 

ackreditering och marknadskontroll. Med anledning av ikraftträdandet av den nya 

unionstullkodexen, EU-förordning 952/2013, som började tillämpas den 1 maj 2016, har behovet av 

en översyn ökat. Marknadskontrollrådet tillsatte i början av 2016 en arbetsgrupp för att kartlägga det 

nya regelverket och vidareutveckla samverkansmodellen. Arbetet intensifierades under 2018 och 

2019 då arbetsgruppen hade ett flertal arbetsgruppsmöten för att ta fram ett nytt förslag. 

Marknadskontrollrådet beslutade om den nya samverkansmodellen i mars 2019. 

2.6 Marknadskontrollrådet ska se till att alla myndigheter överväger att genomföra 

minst ett gemensamt projekt med Tullverket inom ramen för sina sektorplaner 

Inom ramen för modellen för samverkan mellan tull- och marknadskontrollmyndigheter ska 

erfarenheter från praktiskt samarbete mellan tull- och marknadskontrollmyndigheterna föras in i 

modellen. En förutsättning för det är att det praktiska samarbetet ökar. Under 2019 har ett flertal 

myndigheter haft samarbeten med Tullverket i olika insatser (bl.a. MSB, Energimyndigheten, 

Folkhälsomyndigheten, Swedac, Elsäkerhetsverket). En orsak till det ökade samarbetet kan vara den 

nya samverkansmodell men även att myndigheterna har insett möjligheterna med en bättre 

samverkan med Tullverket. Exempel på samarbete har bl.a. varit tullspärrar, stopp av container och 

dataunderlag. Tullverket har utvärderat vilken information som Marknadskontrollmyndigheterna och 

Tullverket behöver för ett fungerande samarbete. 

2.7 Marknadskontrollrådet ska öka sin användning av ICSMS 

Alla marknadskontrollmyndigheter är enligt EU-förordning 765/2008 om ackreditering och 

marknadskontroll skyldiga att föra in information om produkter i ICSMS (Information and 

Communication System for Market Surveillance) och det är även tydligare krav i den nya EU-

förordningen 1020/2019 om marknadskontroll och överensstämmelse av produkter. Detta sker inte i 

tillräckligt hög utsträckning idag. För att systemet ska kunna användas som avsett är det av yttersta 

vikt att myndigheterna använder det i sin dagliga verksamhet. Syftet med systemet är att delge andra 

myndigheter inom EU information om kontrollerade produkter, oavsett om de visar sig ha brister 

eller uppfyller alla krav, och på så sätt underlätta samarbete och prioriteringar. Systemet är också 

avsett att, genom att samla all information på ett enda ställe, undvika dubbelarbete och underlätta 
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rapportering. Ju fler myndigheter som använder systemet, desto närmare denna målsättning 

kommer man. Från att historiskt ha legat på en låg nivå, har den svenska användningen ökat 

betydligt de senaste åren men för 2019 har det skett en minskning jämfört med tidigare år. 

Sveriges inrapporterade ärenden i ICSMS över tid 

 

Det har skett en ganska stor omfördelning mellan de myndigheter som använder ICSMS. 

Kemikalieinspektionen använder systemet mest frekvent och har en tydlig uppåtgående trend. 

Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket är de myndigheter som varit de flitigaste användarna 

under året. Den nya strukturen med direktivrelaterade möjligheter att registrera produkter som 

håller på att implementeras i ICSMS har börjat få genomslag. Kemikalieinspektionen har till viss del 

börjat registrera produkter under den REACH-specifika fliken och Boverket under CPR-fliken. 

Inrapporterade ärenden i ICSMS per myndighet (2017-2019) 

 

Utöver vad som redovisas ovan har EU-Kommissionen gjort en automatisk inläsning av resultatet från 

ett gemensamt EU-marknadskontrollprojekt för kontroll av energimärkning på däck. För svensk del 

har EU-Kommissionen läst in ca 1000 kontroller som Energimyndigheten har utfört under 2017.  
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2.8 Marknadskontrollrådet ska genomföra och delta i utbildningar om ICSMS 

Swedac, som är nationell administratör av ICSMS, ska anordna utbildningar och alla myndigheter ska 

säkerställa att man internt har den kunskap som krävs för att använda systemet. Varje 

marknadskontrollmyndighet har en utsedd myndighetsadministratör och kunskapsspridning bygger 

på systemet ”utbildning av utbildare”. 

Swedacs roll som nationell kontaktpunkt och nationell administratör för ICSMS har hållits på ett 

minimum under första delen av 2019 på grund av rådande personalsituation. Swedac deltog på 

Kommissionens arbetsgruppsmöte IMP-ICSMS i Bryssel i maj. Efter en inventering hos myndigheterna 

fastställdes att det inte fanns något behov av grundutbildning under 2019. 

2.9 Marknadskontrollrådet ska delta i gemensamma nätverksträffar om Rapex och 

ICSMS 

Marknadskontrollmyndigheter ska även via Rapex-systemet informera andra medlemsstater och 

Kommissionen om farliga produkter. Konsumentverket, som är nationell kontaktpunkt för Rapex, ska 

anordna nätverksträffar för användandet av systemet. Dessa nätverksträffar ska ske i anslutning till 

nätverksträffar om ICSMS. Under 2019 genomfördes en nätverksträff med respektive nätverk med 26 

anmälda. Träffen inleddes med en genomgång av det nya gränssnittet för Rapex, nu med nytt namn, 

Safety Gate, och en kompletterande workshop. För ICSMS återrapporterades det från IMP-ICSMS och 

uppdateringar i systemet. Det gjordes en presentation av ICSMS Best Practice Guide och 

statistikverktyget Kibana. Utöver det gjordes en genomgång av kraven i den nya förordningen för 

marknadskontroll. 

2.10 Marknadskontrollrådet ska genomföra ett eller flera marknadskontrollprojekt som 

fokuserar på kontroll av produkter som säljs via e-handel 

Den ökande e-handeln innebär en rad utmaningar, både juridiska och praktiska, för 

marknadskontrollmyndigheterna. EU-kommissionen tillsatte 2015 en arbetsgrupp som skulle 

utarbeta riktlinjer för myndigheterna för marknadskontroll av produkter som säljs via e-handel, men 

dessa riktlinjer dröjde. Marknadskontrollrådet beslutade därför att genomföra ett eller flera projekt 

på detta område för att kunna kartlägga svårigheter och utarbeta rutiner och riktlinjer för sådan 

kontroll. Rådet tillsatte 2017 en egen arbetsgrupp bestående av representanter från Ar-

betsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Post- och 

telestyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Tullverket. Gruppen gjorde sina egna kartläggningar 

och analyser och köpte in produkter (hoverboards) från olika webbplatser för att testa. Projektet 

stod stilla under 2018 men aktualiserades igen under 2019. Arbetsgruppen träffades ett antal gånger 

och slutförde projektet i slutet av 2019. 

Arbetsgruppen om e-handel har tagit fram ett förslag på uppdragsbeskrivning för gruppen för 2020 

och framåt. Tanken är att gruppen blir mer av ett forum för utbyte av erfarenheter om e-

handelsfrågor samt där metoddiskussioner om e-handel förs. Gruppen kan även besluta om att 

genomföra gemensamma marknadskontroller. 
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2.11 Marknadskontrollrådet ska upprätta vägledning och arbetssätt för marknadskontroll 

av produkter som säljs via nätet 

I avvaktan på resultatet från e-handelsprojektet har arbetet inte prioriterats. 

2.12 Marknadskontrollrådet ska i större utsträckning genomföra gemensamma 

marknadskontroller 

Det finns många områden där marknadskontrollmyndigheterna ansvarar för olika aspekter av samma 

produkt och/eller samma företag och där behovet av samordning är stort, både för att använda 

begränsade myndighetsresurser så effektivt som möjligt och för att undvika att flera myndigheter 

kontrollerar samma företag vid olika tillfällen. Det kan röra allt från gemensamma 

informationsinsatser till gemensamma dokumentationskontroller, butikskontroller och provningar. 

Redan idag sker samordnade kontroller, men det finns av ovan angivna skäl behov av att utöka 

samverkan ytterligare. De sektorsspecifika marknadskontrollplanerna bör utgöra en utgångspunkt för 

att identifiera och genomföra möjliga samarbeten. Det finns ett flertal exempel där myndigheterna 

har samarbetat i marknadskontroller. Folkhälsomyndigheten och Kemikalieinspektionen har haft ett 

samarbete där de gjorde tillsyn av vätskor för e-cigaretter. Arbetsmiljöverket och Boverket har 

påbörjat ett gemensamt projekt för motordrivna portar. Kemikalieinspektionen och 

Elsäkerhetsverket har kontrollerat elektriska produkter. 

2.13 Marknadskontrollrådet ska framtidsspana om hur marknadskontrollen kan påverkas 

då marknader och beteenden förändras 

I en allt mer föränderlig och digital värld skapas ständigt nya trender och tidigare vanliga 

handelsmönster förändras. Nya sätt att bedriva handel och nya vägar för import och export växer 

fram, vilket kommer att påverka den framtida marknadskontrollen. För att följa med i den snabba 

utvecklingen och för att kunna säkerställa att produktsäkerheten inte påverkas negativt bör 

marknadskontrollrådet framtidsspana för ökad förståelse för hur olika marknader och beteenden 

fungerar. Vid Marknadskontrollrådets möten sker ofta diskussioner kopplat till hur 

marknadskontrollen ska hantera den framtida marknadskontrollen, bl.a. har Brexit och digitala 

verktyg för marknadskontroll diskuterats. Frågorna har diskuterats även i arbetsgruppen för e-handel 

och även på seminariet Din produkt, ditt ansvar.   

3 Information 

3.1 Marknadskontrollrådet ska genomföra seminariet ”Din produkt, ditt ansvar 2019” 

En god dialog mellan myndigheter och näringslivet underlättar en gemensam målsättning om säkra 

produkter och rättvis konkurrens. Alla marknadskontrollmyndigheter bör ha löpande kontakter med 

berörda branschorganisationer, i den mån sådant samarbete inte begränsas av internationella 

överenskommelser (t.ex. begränsar tobakskonventionen kontakter med tobaksindustrin). Därutöver 

finns ett behov av insatser på ett mer övergripande plan vad avser produktlagstiftning, ekonomiska 

aktörers skyldigheter och myndigheternas roll. Marknadskontrollrådet har vartannat år sedan 2013 

anordnat heldagsseminariet ”Din produkt, ditt ansvar” tillsammans med Business Sweden, Svensk 

handel och Teknikföretagen. Seminarierna riktar sig till tillverkare, importörer och återförsäljare och 

har varit välbesökta och uppskattade. 
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I likhet med tidigare år tillsattes 2018 en arbetsgrupp för att förbereda 2019 års seminarium. 

Arbetsgruppen bestod av representanter från Boverket, Elsäkerhetsverket, Post- och telestyrelsen, 

Svensk handel, Swedac och Tullverket. Dessutom bidrog Energimyndigheten, Kemikalieinspektionen, 

Konsumentverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Strålsäkerhetsmyndigheten och 

Teknikföretagen med delfinansiering. 

Tema för seminariet, som genomfördes i april 2019, var import och e-handel och det riktades främst 

till personer och företag som arbetar med rådgivning till företag som tillverkar, importerar eller säljer 

importerade produkter. Under dagen talades bland annat om vikten av en effektiv marknadskontroll 

för rättvis konkurrens och om det tillitsbaserade handelssystemet. Problematiken med import, från 

länder utanför EU, som i vissa fall snedvrider marknaden och skapar orättvis konkurrens 

diskuterades. Två företag, Ellos och Claes Ohlson, berättade om hur det är att vara importörer.  

 
Utvärdering av dagen visade att deltagarna var nöjda, med ett helhetsbetyg på 4.3 av 5 möjliga.  

3.2 Marknadskontrollrådet ska delta i mässan ”Eget företag” som anordnas av 

NyföretagarCentrum 

”Eget företag”-mässan riktar sig framför allt till mindre och nystartade företag. Sedan 2017 har några 

av rådets myndigheter deltagit på mässan. Under 2019 var det endast Elsäkerhetsverket som deltog 

tillsammans med sekretariatet. Kemikalieinspektionen deltog dock i en egen monter. Antalet 

besökare i montern var i genomsnitt ett femtiotal per dag.  

3.3 Marknadskontrollrådet ska sammanställa aktuell produktlagstiftning för 10-20 

vanliga produkter 

Produktlagstiftningen är ofta komplex och svårgenomtränglig. Den utgår sällan från specifika 

produkter utan ofta från övergripande kategorier eller egenskaper. Vad som efterfrågas är en typ av 

offentlig databas där man kan söka efter specifika produkter för att få upp all tillämplig lagstiftning. 

En sådan heltäckande databas finns inte och skulle också vara svår att hålla uppdaterad. Däremot 

borde man i allt större utsträckning ta fram lättillgänglig information om tillämplig lagstiftning över 

ett antal vanliga produkter. 

Aktiviteten har ingått i handlingsplanen tidigare men inte utförts. Under 2019 har däremot en av 

handlingsplanens aktiviteter, om att marknadskontrollrådet ska göra en förstudie om möjligheten till 

en produktkravsguide på webbplatsen, påbörjats. Då en produktkravsguide på webbplatsen är snarlik 

och mer komplett aktivitet bör sammanställningen av produktlagstiftning för 10-20 vanliga produkter 

ingå i produktkravsguiden på webbplatsen. Några myndigheter har gjort gemensamma trycksaker om 

kraven för vissa produkttyper, t ex leksaker.  

3.4 Marknadskontrollrådet ska påbörja en omarbetning av webbplatsen 

www.marknadskontroll.se, för att anpassa den efter olika målgruppers behov av 

information 

Information söks idag huvudsakligen på webben. Det är därför viktigt att se till att bra och aktuell 

information finns på Marknadskontrollrådets gemensamma webbplats. Den information som idag 

finns på webbplatsen har en mer övergripande karaktär och det är inte alltid lätt att hitta det man 
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söker. Under 2019 tillsattes en arbetsgrupp för att göra en omarbetning av webbplatsen för att 

anpassa den efter olika målgruppers behov av information. I gruppen deltog representanter från 

Elsäkerhetsverket och Post- och telestyrelsen tillsammans med sekretariatet. Ett förslag på struktur 

togs fram med hjälp av en konsult. Fokus på strukturen var att ha olika ingångar beroende på vilken 

målgrupp som avses med ambitionen är att kunna erbjuda ett bättre stöd för de olika aktörerna. 

Resultatet redovisades på ett Marknadskontrollråd och mottogs väl. Webbplatsen kommer att 

skapas under första halvan av 2020 och kommer att kompletteras med relevant information under 

året. 

3.5 Marknadskontrollrådet ska informera om beslut om restriktiva åtgärder samt 

varningar på marknadskontroll.se 

För att hålla webbplatsen intressant krävs att relevant information hålls uppdaterad. Under 2019 har 

en struktur för ett arbetsflöde skapats och arbetet med att uppdatera webbplatsen har förbättrats. 

Sekretariatet använder marknadskontrollmyndigheters prenumerationstjänst om information om 

restriktiva åtgärder och varningar och informationen publiceras regelbundet på marknadskontroll.se. 

3.6 Marknadskontrollrådet ska genomföra en förstudie av möjligheten till en gemensam 

kanal för anmälningar av bristfälliga produkter på webbplatsen 

Aktiviteten har inte prioriterats under 2019 med hänsyn till den pågående utvecklingen av ny 

webbplats. 

3.7 Marknadskontrollrådet ska genomföra en förstudie om möjligheten att göra en 

produktkravsguide för webbplatsen 

I samband med att webbplatsen omarbetas kommer ett förslag till produktkravsguide tas fram. Den 

tekniska lösningen har diskuterats med anlitad konsult. Det praktiska arbetet med att skapa relevant 

innehåll för guiden ligger dock på sektorsansvariga myndigheter i rådet. Sekretariatet kommer att 

driva arbetet med att utveckla guiden under 2020. 

3.8 Marknadskontrollrådet ska ta fram en gemensam kalender för seminarier, 

workshops och föreläsningar för publicering på webbplatsen 

Aktiviteten har funnits i planen i ett antal år men inte prioriterats. Det kan ifrågasättas om den 

publika webbplatsen är rätt forum för en sådan funktion. Samtidigt är det viktigt att det finns 

tillräckligt med evenemang att publicera för att det ska ses som relevant och intressant. Sekretariatet 

har istället fokuserat på en gemensam kalender i Marknadskontrollrådets gemensamma plattform 

webforum. Externa event publiceras i stället som en nyhet på Marknadskontroll.se.  

3.9 Marknadskontrollrådet ska bidra med nyheter och blogginlägg samt se till att 

information om gällande sektorslagstiftning är aktuell 

I syfte att hålla webbplatsen aktuell och uppdaterad har blogginlägg från myndigheternas 

generaldirektörer publicerats regelbundet under 2019. Utöver blogginlägg har aktuella nyheter 

publicerats regelbundet. 
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3.10 Marknadskontrollrådet ska undersöka möjligheten att få olika medier att 

prenumerera på, länka eller referera till nyheter på webbplatsen 

Det behövs en bättre spridning av nyheter och information från Marknadskontrollrådets 

myndigheter, inte minst om farliga produkter och det har framförts önskemål på att kunna 

prenumerera på nyheter och inlägg i GD-bloggen. En prenumerationstjänst infördes under 2017 med 

ambitionen att marknadsföra tjänsten till relevanta medier. Aktiviteten var inte prioriterad under 

2018 och under 2019 har ett arbete påbörjats för att göra webbplatsen mer aktuell och mer 

målgruppsanpassad. Arbetet med att marknadsföra prenumerationstjänsten har därför prioriterats 

ner i avvaktan på en uppdaterad webbplats.  

3.11 Marknadskontrollrådet ska bidra med information på verksamt.se 

Verksamt.se är en webbplats som samlar mycket information om vad man som företagare bör tänka 

på. Webbplatsen innehåller länkar till sidor om produktlagstiftning på Marknadskontroll.se. En 

översyn gjordes under 2019 för att se till att dessa länkar fungerar och länkar till de olika 

myndigheternas sidor om produktregler istället för till respektive myndighets första sidor. 

3.12 Marknadskontrollrådet ska göra en översyn av produktlagstiftningen på 

hallakonsument.se 

Hallå konsument är en annan webbplats som framför allt riktar sig till konsumenter. Webbplatsen, 

som administreras av Konsumentverket, innehåller information om sektorsspecifik 

produktlagstiftning på ett fåtal områden. Aktiviteten har inte prioriterats under 2019 då utveckling av 

den egna webbplatsen har prioriterats. 
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