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Svensk författningssamling 

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

Utfärdad den 22 juni 2022 

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

kontroll av varor och annan närliggande tillsyn 

dels att 2 och 3 §§ och bilagan ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 13 a §, och närmast före 13 a § en 

ny rubrik av följande lydelse. 

2 §    I denna förordning betyder 

– marknadskontroll: den verksamhet som en statlig myndighet bedriver

och de åtgärder som den vidtar för att se till att en vara som tillhandahålls 

på marknaden uppfyller gällande krav, 

– marknadskontrollmyndighet: en statlig myndighet som ansvarar för att

utföra marknadskontroll, och 

– samordnande myndighet: en statlig marknadskontrollmyndighet som

enligt andra författningar har det centrala ansvaret för vägledning eller 

samordning inom ett visst sakområde. 

3 §    Marknadskontrollmyndigheter ska årligen utarbeta och genomföra 

program för marknadskontroll och följa upp tidigare års program. 

Myndigheterna ska ge in dessa till Styrelsen för ackreditering och teknisk 

kontroll. 

Kommuner som bedriver verksamhet för att kontrollera varor ska bistå 

samordnande myndigheter med underlag för program enligt första stycket. 

Uppgiftsskyldighet 

13 a §    Marknadskontrollmyndigheter ska lämna de uppgifter till varandra 

som behövs för att de ska kunna utföra sin marknadskontroll enligt 

förordning (EU) 2019/1020. 

Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2022. 

På regeringens vägnar 

ANNA HALLBERG 

Charlotte Kugelberg 

(Utrikesdepartementet) 
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Bilaga1 

Förteckning över statliga myndigheter som ingår i marknadskontroll-
rådet 

– Arbetsmiljöverket

– Boverket

– Elsäkerhetsverket

– Folkhälsomyndigheten

– Inspektionen för vård och omsorg

– Kemikalieinspektionen

– Kommerskollegium

– Konsumentverket

– Läkemedelsverket

– Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

– Naturvårdsverket

– Post- och telestyrelsen

– Statens energimyndighet

– Strålsäkerhetsmyndigheten

– Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

– Transportstyrelsen

– Tullverket.

1 Senaste lydelse 2021:694. 
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