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Uppföljning av marknadskontroll 2019 

Uppföljning 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har under året deltagit i samtliga möten i 

marknadskontrollrådet och ett fåtal möten i dess arbetsgrupper. 

 

SSMs marknadskontroll under 2019 presenteras i tabellen nedan. 

 

Sammanställning av marknadskontroll 2019 

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 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

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) 

6 

Antal provningar i laboratorium 0 

Resultat antal produkter 

- Ej i överensstämmelse 

- Administrativa/formella brister (märkning EU-försäkran, 

varningstext, bruksanvisning, teknisk dokumentation m.m.) 

- Tekniska brister 

- Allvarlig risk 

- Risk 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

Antal restriktiva åtgärder och sanktioner, varav antal beslut om 

- Korrigerande åtgärder 

- Försäljningsförbud 

- Tillbakadragande 

- Återkallelse 

- Förstöring 

 

0 

0 

0 

0 

0 

Antal utdömda viten 

- Totalbelopp 

0 

0 
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Antal överklaganden/domar 0/0 

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 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

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 

 

0 

 

 

0 

0 

Antal begäranden om ömsesidigt bistånd från andra MS 0 

Antal begäranden om ömsesidigt bistånd till andra MS 0 

Antal inspektioner då myndigheten kontaktat näringsidkare i 

- annat EU-land 

- tredje land 

 

0 

0 

Övrigt (informationskampanjer, förebyggande produktsäkerhetsarbete, 

granskning av kvalitetssystem m.m.) 

 

0 

Utfall budget - 

 


	Uppföljning

