
    Marknadskontroll 

    av industrihjälmar under 2017 
 

 

 
  

Arbetsmiljöverket är marknadskontrollmyndighet för personlig skyddsutrustning. 

Som marknadskontrollmyndighet har Arbetsmiljöverket rätt erhålla de upplysningar, 

handlingar och prov, samt påkalla de undersökningar som behövs för kontrollen. 
 

Marknadskontrollen av industrihjälmar pågår hela 2017. Under denna period kommer 

Arbetsmiljöverket att besöka butiker (fysiska eller online) och kontrollera bland annat 

märkningar, bruksanvisningar men också informera om marknadskontroll och gällande 

krav. 
 

Syftet med marknadskontrollen är dels att förhindra försäljning av personlig 

skyddsutrustning som inte uppfyller kraven och dels öka kunskapen hos lokala 

återförsäljare om vilka krav personlig skyddsutrustning ska uppfylla innan den får säljas. 
 

Målet är att den personliga skyddsutrustningen som säljs ska ge arbetstagare det skydd 

de förväntar sig och samtidigt att förhindra osund konkurrens. 

 

Vad gäller för dig som tillverkare, importör  

eller återförsäljare i Sverige 

Innan du säljer eller distribuerar personlig 
skyddsutrustning inom EU ska du kontrollera 
att den uppfyller gällande säkerhetskrav, att 
det medföljer en bruksanvisning på svenska 
och att utrustningen är CE-märkt.  
 

Personlig skyddsutrustning som inte 
uppfyller kraven får inte tillhandahållas i 
Sverige. Detta gäller också vid försäljning på 
internet. 
 

Bruksanvisning på svenska 

Bruksanvisning på svenska måste medfölja 
varje minsta enhet som finns till försäljning. 
 

Det är tillverkaren som ska ta fram en 
bruksanvisning på svenska. 

Det är endast tillverkaren som får ta fram 
användarinformation och ansvarar för 
samtliga språkversioner och deras likvärdiga 
innehåll. 
 
CE-märkning 

Det är tillverkaren som ska CE-märka den 
personliga skyddsutrustningen. 
 
Med CE-märkningen av produkten intygar 
tillverkaren att den uppfyller EU:s 
grundläggande hälso-, miljö- och 
säkerhetskrav.  
 
Provning av tekniska egenskaper 

Utöver kontroll av CE-märkning och 
bruksanvisning på svenska kommer ett antal 
produkter att skickas för provning av tekniska 
egenskaper hos ackrediterat organ. 
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Arbetsmiljöverkets information 
Du hittar mer information om CE-märkning, EG-försäkran,  

typkontrollintyg med mera under följande länkar; 

 

 läs om personlig skyddsutrustning på temasidan: 
http://www.av.se/teman/personlig_skyddsutrustning/ 

 

 läs om marknadskontroll och CE-märkning på temasidan: 
http://www.av.se/teman/marknadskontroll/ 

 

 beställ eller ladda ner Arbetsmiljöverkets broschyr  
”CE-märkning av personlig skyddsutrustning”, ADI 469.  
Sök ADI 469 på 
www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer 

 

 beställ eller ladda ner Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1996:7  
om Utförande av personlig skyddsutrustning på 
www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer 

 

 

 

 

 
Projektledare: Edgardo Aleite 

Handläggare på Arbetsmiljöverket Stockholm 

 

Frågor besvaras i första hand av Svarstjänsten 

Måndag-fredag 8.00–16.30 

Telefon: 010-730 90 00 

Exempel på frågor vid kontrollen 

 Är produkten CE-märkt och är 
märkningen synligt och fäst varaktigt? 
 

 Följer en läsbar bruksanvisning på 
svenska med varje enhet? 

 

 Kan man uppvisa EG-försäkran samt 
typkontrollintyg för produkterna? 

Om produkten inte uppfyller kraven 

Om vi finner produkter som inte är säkra  

kan vi se till att  

 produkterna återkallas från slutanvändare 

 produkterna dras tillbaka från 

distributionsled 

 försäljningen stoppas 

Om det är motiverat kan krav riktas mot 

tillverkare, importörer och distributörer. 
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