
1 

Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2014:1039) om 
marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn 

Utfärdad den 17 juni 2021 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:1039) om marknads-

kontroll av varor och annan närliggande tillsyn 

dels att 9 § ska upphöra att gälla, 

dels att 1, 5–7 och 10 §§ och bilagan ska ha följande lydelse,  

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 4 a–4 d, 15 a och 20 a §§, och 

närmast före 4 a och 20 a §§ nya rubriker av följande lydelse. 

1 §1    Denna förordning kompletterar följande EU-förordningar: 

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den

20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och 

om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 

och (EU) nr 305/2011,  

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 av den

19 mars 2019 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i 

en annan medlemsstat och om upphävande av förordning (EG) nr 764/2008, 

och 

3. rådets förordning (EG) nr 2679/98 av den 7 december 1998 om den inre

marknadens sätt att fungera i samband med den fria rörligheten för varor 

mellan medlemsstaterna. 

Förordningen innehåller även andra bestämmelser om marknadskontroll 

och om underrättelse- och rådgivningsskyldighet i vissa fall. 

Centralt samordningskontor 

4 a §    Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är centralt sam-

ordningskontor enligt artikel 10.3 i förordning (EU) 2019/1020.  

4 b §    Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska i egenskap av 

centralt samordningskontor 

1. ta fram förslag till en samordnad ståndpunkt enligt artikel 10.4 i för-

ordning (EU) 2019/1020 och lämna förslaget till Regeringskansliet,  

2. åtminstone vart fjärde år ta fram och lämna ett förslag till en nationell

strategi för marknadskontroll enligt artikel 13 i förordning (EU) 2019/1020 

till regeringen, och  

3. årligen följa upp den nationella strategin för marknadskontroll.

1 Senaste lydelse 2020:146. 
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4 c §    Myndigheter som ansvarar för marknadskontroll av produkter som 

omfattas av den unionslagstiftning som anges i bilaga I till förordning (EU) 

2019/1020 ska på begäran av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 

lämna underlag för att styrelsen ska kunna utföra uppgifterna i 4 b §. 

4 d §    Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska i egenskap av 

centralt samordningskontor administrera det informations- och kommunika-

tionssystem som avses i artikel 34 i förordning (EU) 2019/1020. 

5 §    Vid Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll finns ett råd för 

marknadskontroll (marknadskontrollrådet). 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ansvarar för ordförande-

skapet och sekretariatsfunktionen i marknadskontrollrådet. 

Marknadskontrollrådet ska besluta en arbetsordning. 

6 §2    Marknadskontrollrådet består av de statliga myndigheter som anges i 

bilagan till denna förordning. Även andra än de statliga myndigheterna får 

på inbjudan av marknadskontrollrådet delta vid möten i rådet. 

7 §    Marknadskontrollrådet ska 

1. fungera som ett nationellt samordningsorgan i frågor om marknads-

kontroll, 

2. främja samverkan och effektivitet i kontrollen,

3. organisera kontinuerligt erfarenhetsutbyte,

4. ansvara för spridning av allmän information om marknadskontroll,

5. underlätta allmänhetens och näringslivets kontakter med marknads-

kontrollmyndigheterna, och 

6. årligen utarbeta en handlingsplan för 1–5.

10 §3    Konsumentverket ska ansvara för att lämna information till Euro-

peiska kommissionen i systemet för snabbt informationsutbyte enligt artikel 

19.1 och artikel 20 i förordning (EU) 2019/1020. 

Myndigheter som ansvarar för marknadskontroll av produkter som 

omfattas av den unionslagstiftning som anges i bilaga I till förordning (EU) 

2019/1020 ska till Konsumentverket lämna den information som verket 

behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt första stycket. 

Information enligt första och andra styckena ska lämnas skyndsamt. 

15 a §    Kommerskollegium ska i egenskap av kontaktpunkt ge ekonomiska 

aktörer information i enlighet med artikel 8.2 i förordning (EU) 2019/1020. 

Förvaltningsmyndigheter under regeringen ska skyndsamt lämna den 

information som Kommerskollegium behöver för att kunna ge aktörerna 

informationen. 

Varningsinformation 

20 a §    Tillämpligt språk för varningsinformation enligt artikel 16.3 e och 

16.3 g i förordning (EU) 2019/1020 är svenska eller engelska. 

1. Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2021.

2. Det första förslaget till en nationell strategi för marknadskontroll enligt

4 b § 2 ska lämnas till regeringen senast den 16 mars 2022. 

2 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort. 
3 Senaste lydelse 2020:146. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort. 
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På regeringens vägnar 

ANNA HALLBERG 

Carl Magnus Nesser 

(Utrikesdepartementet) 
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Bilaga4 

Förteckning över statliga myndigheter som ingår i 
marknadskontrollrådet 

Arbetsmiljöverket 

Boverket 

Elsäkerhetsverket 

Folkhälsomyndigheten 

Inspektionen för vård och omsorg 

Kemikalieinspektionen 

Kommerskollegium 

Konsumentverket 

Läkemedelsverket 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Naturvårdsverket 

Post- och telestyrelsen 

Socialstyrelsen 

Statens energimyndighet 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 

Transportstyrelsen 

Tullverket 

4 Senaste lydelse 2017:430. 
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