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Mitt namn är Thomas Andersson och jag är 
VD för Intertek Certifi cation AB, den del av 
Interteks svenska verksamhet som bland an-
nat arbetar med revision och certifi ering av 
ledningssystem, till exempel enligt ISO 9001 
för kvalitet eller ISO 14001 för miljö.

Inom ramen för min verksamhet arbetar 
vi också med CSR-frågor där vi bland annat 
hjälper våra kunder att följa upp sina leve-
rantörer. Intertek är ett av världens största 
företag på det här området och genomför 
varje år över 90 000 leverantörsrevisioner.

Den här typen av revisioner är ett ovärder-
ligt verktyg i arbetet med att säkerställa att 
uppförandekoder och policies efterlevs och 
att företaget till exempel arbetar effektivt 
med frågor som barnarbete, mänskliga rät-
tigheter, slaveri och antikorruption i alla led. 
Något som blir ännu viktigare nu när kraven 
på konkret hållbarhetsarbete ökar. Det, och 
mycket mer, kan du läsa om i det här numret 
av Intertek INFO.
Thomas Andersson,
VD Intertek Certi� cation AB

Hållbarhet
på riktigt
Nu blir det tydligare hur företag tar 
sitt sociala ansvar. Med det paket 
av lagändringar som i dagligt tal 
kallas ”den nya hållbarhetslagen” 
blir det obligatoriskt för företag 
över en viss storlek att rapportera 
hur de jobbar med hållbarhet.

D en 1 december trädde en rad lagändringar 
under samlingsnamnet ”Företagens rapportering 
om hållbarhet och mångfaldspolicy” i kraft. 
Detta innebär att företag över en viss storlek 

från och med verksamhetsåret 2017 ska göra en så kallad 
hållbarhetsredovisning. I den ska företaget redovisa vilka 
risker som finns inom företagets verksamhet inom en rad 
hållbarhetsområden och berätta vilka konkreta åtgärder man 
vidtar för att minska dessa risker... Forts sid.2.

Kraven på konkret CSR-arbete ökar

RED Alert
Harmoniseringen av standarder mot nya radiodirektivet släpar efter.

D en 13 juni 2017 blir det skarpt läge för 
CE-märkningen av produkter med trådlös 
kommunikationsutrustning. Då blir 
radiodirektivet (RED) tvingande. Det betyder att 

de tillverkare (med vissa undantag) som tidigare deklarerade 
överensstämmelse med R&TTE i sin CE-märkning i stället 
måste deklarera mot RED.  

Ännu har dock väldigt få standarder harmoniserats med 
RED. Eftersom både omfattningen och de tekniska kraven i 
det nya direktivet skiljer sig något från det gamla måste stora 
delar av standardfl oran uppdateras. Och det tar tid.

– I dagsläget är det oklart exakt hur många eller vilka 
standarder som kommer att vara harmoniserade den 13 juni 
2017, säger Stefan Andersson, teknisk chef för EMC och radio 
på Intertek. Vi har heller inte fått några indikationer på att 
EU-kommissionen planerar att förlänga övergångstiden till 
det nya direktivet.

Harmoniserade standarder är det vanligaste sättet att visa 

överensstämmelse med direktivets krav. Så vad gör vi nu när 
deadline närmar sig och få sådana fi nns i sikte?

– Enligt direktivet fi nns det bara en väg att gå när 
harmoniserade standarder saknas och det är att använda sig 
av ett Notifi ed Body-certifi kat, säger Stefan Andersson. 

Radiodirektivet har krävt ny notifi ering för Europas Notifi ed 
Bodies. Intertek fi ck sin nya notifi ering för Radiodirektivet i 
juli i år.

Vill du veta mer, kontakta Magnus Olla,
magnus.olla@intertek.com.

Det nya radiodirektivet
Läs mer om det nya radiodirektivet och hur det påverkar ditt 
företags CE-märkning på vår hemsida:

http://www.intertek.se/provning/red/

Så ska marknads-
kontrollen vässas

Läs mer på sid. 4



Känns omvärlden extra osäker just nu? Rätt kontinuitetshantering (Business 
Continuity Management) ger organisationen förutsättningar att rida ut de
stormar den möter.

En naturkatastrof är kanske det första 
som kommer upp när man börjar 
fundera på händelser som kan få 
förödande effekter på ett företags 

verksamhet. Det är dock att göra det alldeles för 
enkelt för sig, menar Nikolay Yordanov, expert på 
business continuity och chef för Interteks globala 
center of excellence inom området. 

– Idag kommer de största hoten mot en 
organisations fortlevnad från mänskliga 
aktiviteter, avsiktliga eller oavsiktliga, säger han. 
Attacker från hackare, bedrägerier, skattefusk, 
insider-affärer, sabotage, förfalskning eller 
terrorism är alla reella hot idag, men även 
bristande ledarskap, slarv eller ren inkompetens 
vid fel tillfälle kan leda till oersättlig skada. 

Nyckeln till det Nikolay Yordanov kallar ett 
motståndskraftigt företag är att låta proaktiv 

kontinuitetshantering och riskhantering 
genomsyra affärsprocesserna på alla nivåer i 
organisationen. För att hjälpa organisationer 
världen över att göra det, har Intertek tagit 
fram det man kallar Proactive Risk Management 
Approach – ett koncept med utbildning, gap-
analyser, revisioner och certifi ering enligt ett 
antal riskbaserade standarder, bland annat ISO- 
standarden för ledningssystem för kontinuitet, 
ISO 22301. Konceptet har dessutom stresstestats 
i högriskmiljöer i bland annat Afghanistan och 
Irak.

En viktig del Proactive Risk Management-
konceptet är de revisioner som genomförs inför 
en certifi ering enligt ISO 22301. 

– Vi har utvecklat en helt ny revisionsprocess 
som utvärderar företagets kontinuitetsprocesser 
på djupet, säger Nikolay Yordanov. Genom de 

frågor våra revisorer ställer under sina mycket 
omfattande intervjuer, de observationer de gör 
och de avvikelser och förbättringsområden de 
identifi erar, blir själva revisionen till ett verktyg i 
implementationsprocessen. 

Till detta kommer möjligheter till utbildning, 
gap-analyser mot exempelvis ISO 22301 och/
eller Business Continuity Institutes Good Practice 
Guidelines och kortare utbildningssessioner för 
att höja medvetenheten hos utvalda grupper i 
organisationen. 

– Med vårt koncept hjälper vi våra kunder att 
ta sin organisations kontinuitetstänkande bortom 
standardens krav, något som ger dem ett reellt 
mervärde, säger Nikolay Yordanov.

Vill du veta mer, kontakta Jesper Ghildiyal,
jesper.ghildiyal@intertek.com.

Den lagstadgade hållbarhetsrapporten ska be-
skriva företagets affärsmodell, policy i hållbarhets-
frågor samt mångfalds- och jämställdhetspolicy, 
resultatet av tillämpningen av dessa policys, de 
väsentliga risker som är kopplade till företagets 
verksamhet, företagets affärsförbindelser, produk-
ter eller tjänster som sannolikt leder till negativa 
konsekvenser, hur företaget hanterar dessa risker 
samt andra ickefi nansiella förhållanden som är 
relevanta för verksamheten.

Bakgrunden är ett EU-direktiv (direktiv 2014/95/
EU om icke-fi nansiell och mångfalds-information), 
som genom detta paket av lagändringar nu 
införlivats i svensk lag. Den svenska regeringen har 
dock valt att gå steget längre än direktivet, vilket 
gör att fl er företag i Sverige berörs – så många 
som 1600 enligt bedömare.

Certi� ering enligt ISO 14001 och OHSAS 

18001 en hjälp på vägen
Redan i dag gör många företag årligen hållbarhets-
rapporter i samband med den fi nansiella årsrappor-
ten. Detta har dock fram till nu varit helt frivilligt, 
men betyder ändå att det på många av de berörda 
företagen redan pågår ett kontinuerligt arbete, 
både med konkreta åtgärder och med rapportering.

– Företag som redan arbetar systematiskt med 

den här typen av frågor har naturligtvis ett för-
språng, säger Ingegerd Michel, program manager 
för miljö och arbetsmiljö på Intertek.  Eftersom 
både miljö och arbetsmiljö är viktiga delar i håll-
barhetsredovisningen gäller detta i högsta grad 
företag som är certifi erade enligt ISO 14001 för 
miljö och OHSAS 18001 för arbetsmiljö. Dessa 
båda standarder ger företagen arbetssätt och 
hjälpmedel för att arbeta strukturerat med de här 
frågorna. Certifi eringen ger också ett par obero-
ende erfarna expertögon på arbetet, vilket är en 
fördel vad gäller trovärdigheten i redovisningen.

I den nya utgåvan av ISO 14001 från 2015 pre-
cis som i ISO 45001 som väntas ersätta OHSAS 
18001 under 2017, blir dessutom företagens an-
svar för outsourcade processer och leverantörer 
tydligare. Det gör båda standarderna till ett ännu 
bättre stöd i hållbarhetsarbetet, menar Ingegerd 
Michel.

– För att leva upp till standardernas krav 
krävs att företagen har policies och rutiner 
för uppföljning av outsourcade processer och 
leverantörer, säger hon. Detta kommer att vara 
till stor hjälp när företaget ska rapportera sitt 
hållbarhetsarbete.

Vill du veta mer, kontakta Jesper Ghildiyal,
jesper.ghildiyal@intertek.com

Om företagens rapportering
om hållbarhet
Runt 1600 företag i Sverige omfattas. 
Gränsvärden: mer än 250 anställda, mer än 175 
miljoner kronor i balansomslutning, mer än 350 
miljoner kronor i nettoomsättning.

5 upplysningar som måste 
� nnas med i redovisningen:
• Miljö
• Sociala förhållanden
• Personal
• Mänskliga rättigheter
• Antikorruption

Vägen till proaktiv hantering 
av risker och kontinuitet

• Processen startar med en heltäckande 
genomgång av det sammanhang or-
ganisationen verkar i (politiskt, ekono-
miskt, teknologiskt, konkurrensmässigt, 
legalt, regulatoriskt) och av de interna 
processerna ur ett riskperspektiv. Här 
spelar även outsourcade processer och 
leverantörskedjan en viktig roll. 

• Utifrån genomgången defi nieras orga-
nisationens nyckelprocesser och vilka 
konsekvenser det får om de slås ut. 
Därefter görs en utvärdering av vilka 
riskerna är och hur de sinsemellan på-
verkar varandra. 

• Det förebyggande arbetet är högsta 
prioritet, sedan kommer att snabbt 
minimera konsekvenserna och förhin-
dra att situationen eskalerar. Därför 
gäller det att kontinuerligt fokusera på 
så kallade ledande indikatorer, det vill 
säga tidiga varningstecken att en kris 
kan vara under uppsegling, och arbeta 
metodiskt med dem.

• Involvera och engagera medarbetarna 
på alla nivåer i företaget. Ett proaktivt 
riskhanteringsarbete förutsätter att alla 
medarbetare har en hög medvetenhet 
och förstår hur viktig deras egen roll är. 

Kontinuitetshantering handlar om att 
skapa processer i det vardagliga arbetet 
och en kultur som omfattar alla anställda. 
Kontinuitetsplanen är inget som man går 
igenom en gång om året. Den ska inför-
livas i det dagliga arbetet hos så många 
som möjligt. 

ÖVERLEVNADSKURS
FÖR FÖRETAG

Hållbarhet på riktigt, fortsättning från sid 1:

Lär dig mer om ISO 45001
I slutet av 2017 väntas arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001 
ersättas av en ISO-standard – ISO 45001. Ladda ned ett 
webinar där Interteks experter berättar vad den nya standarden 
innebär och hur du bäst förbereder din organisation.

Ladda ned och lyssna när du vill!
http://www.intertek.se/iso45001webinar



Med sin gemensamma high level structure tar de nya utgåvorna av 
ISO 9001 och 14001 ytterligare ett stort steg mot ett enda integrerat 
ledningssystem med helhetsgrepp om verksamheten. Enligt Matts-Ola 
Samuelsson, Kompetens- och teknisk chef på Intertek, är det den enda 
vägen framåt.

Med över 20 års erfarenhet av 
revisionsarbete har Matts-
Ola Samuelsson med egna 
ögon sett utvecklingen från 

separata stuprörssystem för kvalitet och miljö 
till integrerade ledningssystem som sömlöst 
hanterar bland annat kvalitet-, miljö- och 
arbetsmiljöfrågor. Något han är en varm 
förespråkare för. 

– Min utgångspunkt har alltid varit att 
man inte kan skilja på ett kvalitetsmål, ett 
arbetsmiljömål eller ett miljömål, säger han. 
Exempelvis kan många miljömål kopplas till 
ekonomiska mål eftersom det egentligen 
handlar om att använda resurser på ett smartare 
och mer effektivt sätt. Alla de här frågorna 
måste samverka, då blir organisationen effektiv.

Tydligare koppling i nya utgåvor
Allt går egentligen att härleda till VD:s uppdrag 
från styrelsen som är att se till att verksamheten 
utvecklas och fi nns kvar över tid, menar Matts-
Ola Samuelsson. Det verktyg han eller hon har 
för att lyckas med det är ett ledningssystem som 
ska stötta organisationen i arbetet med att nå 
de uppsatta målen. 

– Den här kopplingen har blivit mycket 
tydligare i de nya utgåvorna av ISO 9001 och 
14001 och i den nya arbetsmiljöstandarden 
ISO 45 001 som väntas komma under 2017, 
fortsätter han. Här fi nns uttalade krav på 
att alla mål inom alla områden ska kopplas 
till affärsplanen. Dessutom är standarderna 
tydliga med att en organisation inte längre kan 
ha en miljöorganisation som är ansvarig för 
miljöfrågor, en kvalitetsorganisation med ansvar 
för kvalitet och så vidare. Allt detta ska i stället 
skötas i linjen under högsta ledningens ansvar. 
Kvalitet och miljö blir i stället på ett naturligt 
sätt stödfunktioner till linjen som äger frågan.

Integrerade revisioner
För att möta den här utvecklingen krävs också 
att certifi eringsbolagen anpassar sig. Trots att 
organisationen har ett integrerat ledningssystem 
som hanterar alla frågor ska den fortfarande 
certifi eras mot ett antal olika standarder, till exem-
pel ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. För 
att arbetet ska bli så effektivt och värdeskapande 
som möjligt erbjuder Intertek sedan ett antal år 
integrerade revisioner, det vill säga revisioner som 
tittar på alla certifi erade områdens processer vid 
samma tillfälle och även tar hänsyn till hur de 
samverkar.  

Enligt Matts-Ola Samuelsson är detta den 
naturliga vägen framåt. 

– Jag har faktiskt svårt att se hur man idag kan 
certifi era en verksamhet mot den nya kvalitets-
standarden utan att ta hänsyn även till miljö- och 
arbetsmiljöfrågor, säger han.

Vill du veta mer, kontakta Jesper Ghildiyal,
jesper.ghildiyal@intertek.com

Slaveri – ett verkligt 
problem i dagens
leverantörskedjor
Global Slavery Index uppskattar att runt 45,8 miljoner människor lever 
i slaveri idag. På konferensen Social Responsibility Day i Stockholm i 
oktober talade Interteks CSR-expert Catherine Beare om ämnet med 
utgångspunkt i Storbritanniens nyinstiftade Modern Slavery Act.

B rittiska Modern Slavery Act 2015 
trädde i kraft i oktober 2015 och 
omfattar företag verksamma i Stor-
britannien med en omsättning över 

36 miljoner pund. ”Verksamma i Storbritan-
nien” innebär att lagen inte gäller enbart brit-
tiska företag utan att även företag med säte i 
andra länder omfattas. 

Lagen innebär att berörda företag måste 
publicera ett uttalande för varje räkenskapsår 
avseende de faktiska steg företaget tagit för 
att säkerställa att slaveri varken förekommer 
inom den egna organisationen eller i dess 
leverantörskedjor. Har inga sådana aktiviteter 
gjorts, måste företaget likväl enligt lagen pu-
blicera ett uttalande som i sådant fall redovisar 
just detta.  

– Detta ställer krav på företagen och deras 
hållbarhetsarbete, både ur aspekten att det blir 
enklare för konsumenter att jämföra företag 
sinsemellan men också genom en ökad press 
på företagen att kunna redovisa faktiska åtgär-
der, sade Catherine Beare under seminariet.

Slaveriet i dag
Vad är då slaveri i dag? Enligt Catherine Beare 
är slaveriet fortfarande mest utbrett i länder 
med stor arbetsintensiv tillverkningsindustri 
där prispressen är hård – t ex textil- eller läder-
produktion i Bangladesh eller bomullsodling i 
Uzbekistan – men problemet förekommer också 
mycket närmare vår svenska verklighet. Här har 
det på senare tid varit uppmärksamhet kring 
exempelvis utnyttjande av papperslösa arbetare 
i städ- och restaurangbranschen eller utländska 
bärplockare. 

Som företag har man ett ansvar, inte bara 
för sin egen verksamhet, utan även genom sin 
leverantörskedja och sina samarbetspartners, 
menade Catherine Beare. 

– Det handlar heller inte bara om tillverk-
ningen av varor, sade hon. Hur ser det ut när 
man bygger en ny anläggning? Eller i städ-
ningen av kontor och produktsanläggningar? 
Den här typen av arbete läggs ofta ut på un-
derleverantörer.

Hur tar företagen sitt ansvar?
Vad kan företagen göra? En början är att kart-
lägga de policies och åtgärder företaget redan 
har på plats. Frågan om slaveri tangerar CSR-frå-
gor som barnarbete, föreningsfrihet och skäliga 
löner och samma typ av åtgärder kan användas 
för att komma åt dem. 

Det handlar alltså om att identifi era och ana-
lysera riskerna för slavarbete i sin leveranskedja, 
men kanske framför allt att se till att följa upp 
med kontinuerliga revisioner för att säkerställa 
att de krav man ställer verkligen följs. 

– Sedan gäller det också att se kritiskt på sina 
egna affärsprocesser, sade Catherine
Beare. Kräver företaget korta ledtider? Pressar 
man leverantörerna att sänka priserna ytterli-
gare? I slutänden handlar det mycket om att 
bygga hållbara relationer med sina leverantörer. 

Vill du veta mer, kontakta Jesper Ghildiyal, 
jesper.ghildiyal@intertek.com 

RECEPT FÖR EN LYCKAD 
INTEGRATION
•  Sätt högsta ledningen i förarsätet. När 

fl era funktioner ska integreras blir det 
ofta politik och då krävs det att någon tar 
ett helhetsansvar med organisationens 
affärsmål framför ögonen. 

•  Involvera och engagera medarbetarna. 

•  Börja med att se till att ni förstår 
intentionen med de olika punkterna i 
standarden och anpassa den sedan till 
den egna verksamheten, inte tvärtom. 

• Tänk enkelt och tydligt. Anpassa 
processerna till syftet med dem och ha 
målet i sikte.

Steg för steg – så kan ditt företag arbeta för 
att motverka slaveri i leverantörskedjan!
Nu kan du lyssna till ett webinar där Catherine Beare berättar mer
om hur företag kan arbeta för att motverka slaveri och tvångsarbete
i sina leverantörskedjor. Webinaret går också igenom vad brittiska
Modern Slavery Act innebär i praktiken för de företag som omfattas.

Ladda ned och lyssna när du vill!
http://www.intertek.se/slaveri

Det uppkopplade hemmet – belysning, värme, hemlarm, musikanläggning och liknande som antingen fjärrstyrs via en mobilapp 
eller styr sig själv – är redan här. Många tillverkare av hemprodukter ger sig därför in på okänd mark för att hänga med.

Det var länge sedan en lampa bara var 
en lampa. Numera kan man tända, 
släcka, dimma och byta färg på den 
på distans med hjälp av mobilen. El-

ler så kan lampan själv känna av yttre betingelser, 
som att mörkret faller, och användningsmönster 
och använda insamlade data för att automatiskt  
anpassa sig.  För att allt detta ska fungera krävs 
en avancerad teknisk lösning bakom kulisserna, en 
lösning som är en kombination av hårdvara och 
mjukvara som många tillverkare av lampor och 
armaturer inte har egen kompetens att utveckla 
och sätta ihop.

– Därmed är man många gånger utlämnad till 
komplettera sina egna produkter med externa 
lösningar man inte alltid har full kontroll över, säger 
Henric Larsson, Director Testing Services på Intertek. 

Programvara som används i den här typen av 

systemkomponenter – till exempel i gateways,  upp-
dateras ofta. En LED-lampa däremot, om vi fortsät-
ter exemplet ovan, har en livslängd på över tio år. 

– Vad som kan hända när olika komponenter 
uppgraderas i olika takt är att de inte längre fung-
erar tillsammans som det är tänkt, säger Henric 
Larsson. Den som marknadsför den uppkopplade 
lampan måste känna till och ta hänsyn till detta så 
att man på ett medvetet sätt kan välja vilka pro-
gramvaruversioner man fortsätter att stödja.

Regression testing
Ett sätt att göra det är så kallad ”regression tes-
ting”. Det innebär att man systematiskt testar sig 
igenom hela kedjan av komponenter i ett antal 
relevanta produktkonfi gurationer och programva-
ruversioner. 

– Enkelt uttryckt handlar det om att testa att allt 

fortfarande fungerar som det ska i olika scenarier, 
säger Henric Larsson. Ett exempel är användarvän-
lighet – fungerar det fortfarande som utlovat att 
installera, ta bort eller lägga till apparater i kedjan, 
navigera i menyer eller t.ex. uppgradera fi rmware. 
Ett annat är ”Connectivity and protocols” – vad 
händer efter elavbrott, avbrott i internettrafi ken el-
ler radioskugga, startar allt upp igen som det ska?

I dagsläget genomför Intertek den här typen 
av tester – och ett stort antal andra Internet of 
Things-relaterade tester – i Milton Keynes i Eng-
land och i fl era labb i USA. I labbet i Kista byggs 
för närvarande kapacitet i form av lokaler, utrust-
ning och kompetens, för att inom kort kunna 
genomföra egen regression testing.

Att låta en utomstående part genomföra tes-
terna har fl era fördelar, menar Henric Larsson. 

– Man slipper använda sina egna utvecklingsre-

surser till volymtestning utan kan direkt fokusera 
på de problemområden som identifi eras i testerna. 
Men framför allt får man ett oberoende kvitto på 
vad som faktiskt fungerar i ett komplext system av 
fl era tillverkares komponenter, säger han.

Vill du veta mer, kontakta Magnus Olla,
magnus.olla@intertek.com

OM DET SMARTA HEMMET TAPPAR SKÄRPAN

Slutet för 
verksamhetssilon?



Mikael Nilsson, Product Manager på Powerbox, 
en svenskägd tillverkare av kraftaggregat med 
huvudkontor i Gnesta: ”Vi är långvariga kunder 
till Intertek och jag tycker detta är ett viktigt tillfälle 
att träffa branschkollegor och lära nytt. I dag var 
mitt huvudfokus förmiddagens programpunkt om 
EMC-design och � ltrering, men jag uppskattade även 

rundvandringen i Interteks provningslabb mycket.”

Säkrare på 
butikshyllorna

Farliga produkter på EU:s 
inre marknad
2015 anmäldes 2 000 konsumentprodukter 
som farliga inom EU:
• 27 % av dem var leksaker
• 17 % av dem var kläder och modeartiklar
• 25 % var kemiska risker, det vill säga att 
   de innehåller skadliga tungmetaller

• 22 % av riskerna var risk för skada.

Källa:
EU-kommissionens Rapex-rapport för 2015

Om Marknadskontrollrådet
Marknadskontrollrådet är ett nationellt sam-
ordningsorgan för frågor om marknadskon-
troll. Det fungerar framför allt som ett forum 
för informations- och erfarenhetsutbyte mel-
lan myndigheter, men rådet ska också under-
lätta allmänhetens kontakter med berörda 
myndigheter och samråda med företrädare 
för näringsliv och konsumenter och andra 
intressenter.

För närvarande är 18 myndigheter re-
presenterade i rådet: Arbetsmiljöverket, 
Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimyndig-
heten, Inspektionen för vård och omsorg, 
Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, 
Konsumentverket, Läkemedelsverket, 
Myndigheten för press, radio och tv, Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap, 
Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, 
Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, 
Swedac, Transportstyrelsen och Tullverket.

Källa: marknadskontroll.se.

P roduktsäkerheten inom EU bygger 
till största delen på självdeklara-
tion. Tillverkare sätter själva ett 
CE-märke på sina produkter och 

förväntas i och med det ha tagit sitt ansvar för 
att se till att produkten de satt i händerna på 
konsumenterna är säker. Men för att systemet 
ska fungera krävs också en sammanhållen, 
välfungerande och resursstark marknads-
kontroll. 

EU:s samlade marknadskontrollmyndig-
heter hittar varje år tusentals farliga produk-
ter. Förra året rapporterades att man stoppat 
över 2 000 farliga produkter (se faktaruta). 
Det fi nns inga tecken på att situationen för-
bättras överlag, tvärtom. Inom många sekto-
rer ser man en allt ökande grad av produkter 
som inte uppfyller kraven.

Enligt Peter Strömbäck hade situationen 
antagligen varit värre utan samarbetet mellan 
EU:s tull- och marknadskontrollmyndighe-
ter. Tillsammans stoppar dessa myndigheter 
många farliga produkter redan vid gränsen, 
vilket gör att många aldrig når butikshyllorna. 
Detta räcker dock inte. Det är uppenbart att 
marknadskontrollen behöver slipas.

– Min sammanfattande analys av hela om-
rådet är att systemet vi har i grunden fungerar 
väl, säger Peter Strömbäck. Samtidigt fi nns 
helt klart områden som kan utvecklas.

Arbete på � era nivåer
På EU-nivå pågår ett antal initiativ för att vässa 
systemet, bland annat inom ramen för den 
strategi för den inre marknaden som EU-kom-
missionen lanserade förra hösten. Där ligger 
ett förslag på tydligare och bättre lagstiftning 

och insatser för att öka kunskapen om regel-
verket, men också skärpt marknadskontroll, 
bland annat i form av ökade resurser och 
befogenheter till marknadskontroll-
myndigheterna i EU-länderna.

I Sverige tillsattes i juni en särskild utredare 
med uppdrag att utreda vilka svenska myndig-
heter som har marknadskontrollansvar, vilka 
befogenheter och sanktionsmöjligheter de har 
samt föreslå eventuella författningsändringar 
för att skapa bättre förutsättningar för en mer 
effektiv marknadskontroll. Utredningen ska 
redovisas senast 31 augusti 2017. 

– På det här sättet attackerar vi både regel-
verket som sådant, dess tillämpning och infor-
mationen kring det, säger Peter Strömbäck.

En viktig länk i innovationskedjan
För att hjälpa tillverkare, importörer och dist-
ributörer att förstå regelverket och göra rätt 
från början har Marknadskontrollrådet dragit 
igång en rejäl informationssatsning.

– De här frågorna måste komma in i 
samtalet när man pratar tillväxt, innovation 
och nyföretagande, säger Peter Strömbäck. 
Därför samarbetar vi bland annat med Nyfö-
retagarCentrum och lokala handelskamrar i 
en roadshow där vi dockar in i deras vanliga 
informationsarbete.  Det är viktigt att företa-
gen får rätt verktyg för att kunna hitta, förstå 
och tillämpa regelverket för att undvika alla 
kostnader som kan uppstå om man bryter 
mot det.

En konkurrensfråga
Att göra rätt kostar både tid och pengar och 
så länge det fi nns företag som medvetet väljer 

att tumma på reglerna kommer konkurrensen 
att snedvridas till deras fördel. Det räcker 
alltså inte att förenkla och förtydliga regel-
verken och informera. För att inte systemet 
ska urholkas och tappa trovärdighet krävs 
också en fungerande kontroll.  En del av den 
svenska särskilda utredarens uppdrag handlar 
om befogenheter och sanktionsmöjligheter 
hos de myndigheter som utför marknadskon-
trollen. 

– På det här området behöver vi en har-
monisering mellan de olika myndigheter 
som sköter marknadskontrollen, säger Peter 
Strömbäck. Det är heller ingen hemlighet att 
myndigheterna skulle behöva både ökade 
befogenheter och större resurser.

Nya utmaningar
Utökade resurser behövs inte minst för att 
möta de nya utmaningar som skapas av den 
ökade näthandeln, men också av nya affärs-
modeller som delningsekonomi och nya 
tillverkningsmetoder som exempelvis 
3D-printning. Allt detta skapar gråzoner 
mellan tillverkare och användare som både 
företag, konsumenter och myndigheter måste 
hantera. 

I ljuset av detta ser Peter Strömbäck även 
ett ökat behov av frivillig oberoende tredje-
partscertifi ering. 

– Det handlar om trovärdighet gentemot 
konsumenterna i en allt snabbare utveckling, 
säger han. En oberoende tredjepartskontroll 
är ett sätt för företag att få hjälp med sitt 
kvalitetsarbete och för mig som konsument 
att veta att produkten jag plockar från hyllan 
har kontrollerats av en oberoende part.

En fungerande marknadskontroll handlar inte bara 
om säkerhet för konsumenterna. Det borgar även 
för en rättvis konkurrens. Intertek INFO har träffat 
Peter Strömbäck, generaldirektör för Swedac och 
ordförande i Marknadskontrollrådet, för att ta 
pulsen på den europeiska marknadskontrollen.

EMC-design och förändringar i CE-märknings-
direktiven drog fulla hus när Intertek bjöd in 
till seminarier tillsammans med Würth
Elektronik i oktober.

Totalt 80 deltagare bjöds på design med EMC i
åtanke med Würth Elektroniks Henning Bomberg,
CE-märkning, en viktig aspekt på produkt-
utvecklingen med Interteks CE-märkningsexpert
Farzad Farzaneh och förändringar i de nya EMC- och 
radiodirektiven med Stefan Andersson, teknisk chef
EMC och radio på Intertek. Dessutom gavs en
uppskattad rundvandring i Interteks provningslabb.

FULLSATT
PÅ TRADITIONSENLIGT

EMC-SEMINARIUM

Lars Eriksson, hård-
varukonstruktör på 

Cewe Instrument, 
tillverkare av mätinstru-

ment för energiindustrin 
med försäljning i 60 länder 

världen över: ”För mig handlar det här seminariet 
om att uppdatera mina kunskaper och ta del av 

branschnyheter. Jag är intresserad både av EMC-
design och de uppdaterade CE-märkningsdirektiven, 

då framförallt det nya radiodirektivet.”

     Joacim Nilsson, hårdvarukonstruktör, 
och Johan Bostedt, utvecklingschef 
på C-RAD, ett svenskt företag som 

utvecklar utrustning för 
patientpositionering som 

används inom strålterapi i 
cancervården: ”Vi är kunder 

till både Intertek och Würth och 
ser detta som ett tillfälle till fortbildning. Både 
förmiddagens genomgång av EMC-design och 

� ltrering och eftermiddagens fokus på CE-
märkning har varit mycket givande.”



Helikopterperspektiv
på helheten
När vissa idag väljer att gå utomlands med sin provning och certifi ering gör det svenska 
teknikföretaget TagMaster precis tvärtom. Det täta och effektiva samarbetet med 
projektledaren och resten av teamet hos Intertek i Kista har fällt avgörandet. 

E nkelt uttryckt utvecklar och tillverkar 
TagMaster produkter som identifi e-
rar fordon, antingen med hjälp av 
radio eller intelligent kamerateknik. 

Radioprodukterna används exempelvis inom 
tågtrafi ken – bland annat för att hålla reda på 
var ett specifi kt tåg befi nner sig 
så att tidsinformationen på per-
rongen stämmer, eller i driften av 
förarlösa tåg. Kameraprodukterna 
identifi erar bland annat fordon 
i trängselskattlösningar eller på 
parkeringsplatser för att slippa 
bommar för in- och utpassering 
och förbättra fl ödet. 

Företaget har sin grund i forsk-
ning från Kungliga Tekniska Hög-
skolan i Stockholm på sent 1970-
tal och har sedan växt, både orga-
niskt och genom förvärv, till dagens 
70 anställda världen över. Huvudkontoret fi nns i 
Kista, men forskning och utveckling sker också i 
Storbritannien, Frankrike och Slovakien. 

Snårig regulatorisk omgivning
Kombinationen världen som marknad, tekniskt 
komplexa produkter och krävande och ofta hårt 
regelstyrda kunder gör provning och certifi ering 
till ett högprioriterat område. För att detta ska 
fungera så effektivt som möjligt arbetar TagMas-
ter aktivt för att hitta synergier, begränsa antalet 
produkter och varianter och vara nära sin leveran-
tör av provning och certifi ering.

– En av parametrarna när vi väljer vilka mark-
nader vi ska gå in på är regelverket och den 
process som krävs för certifi ering, säger Johan 
Franzén, CTO på TagMaster. Vår provnings- och 
certifi eringsleverantör är en viktig diskussions-
partner i det arbetet. 

Utmaningar inom radio
Enligt Johan Franzén fi nns de största 
regulatoriska utmaningarna inom 
radiotekniken, där olika krav på 
exempelvis frekvenshoppning, olika 
frekvensband och uteffekter gör att 
man ibland måste utveckla och certi-
fi era olika varianter av produkterna för 
olika marknader. 

– Vi har dock sett att certifi ering 
mot ETSI i Europa och FCC för 
Nordamerika är en bra utgångspunkt 
för övrig certifi ering, säger han. På 

det sättet ligger produkten ofta designmässigt 
inom ett ramverk som de fl esta accepterar. 
Dessutom är en rapport från Intertek som visar 
att man har tillträde till de här två marknaderna 
en mycket bra start för en framtida process i ett 
tredje land.

Leverantör med bredd erbjudande
Även kameratekniken kan skapa huvudbry ef-
tersom nummerplåtar i olika länder har olika 
beskaffenhet och bland annat måste belysas med 
olika typer av ljus för att identifi eringen ska fung-
era optimalt. Detta gör att ögonsäkerhet blir en 

viktig säkerhetsparameter. Dessutom är det här 
produkter som ska fungera länge och pålitligt i 
tuffa miljöer – utomhus, i tunnelbanans 
tunnlar och under tågset – och 
det betyder miljötålig-
hetsprovning som 
i många fall kan 
förstöra prov-
exemplaret. Då 
gäller det att ha 
ett helikopterper-
spektiv på helheten 
så att alla moment 
planeras in optimalt.

– Vi har tagit ett 
strategiskt beslut att ha 
få leverantörer av provning 
och certifi ering, säger Johan 
Franzén. Då är det viktigt för oss 
att den vi väljer att jobba med har ett 
brett erbjudande som täcker in allt vi behöver 

– elsäkerhet, EMC, miljötålighet och radio. För 
att det ska fungera måste det även fi nnas en 
sammanhållande funktion hos leverantören som 
veckovis ser till att allt är på banan, sköter plane-
ringen och samordnar teamet. 

Kvali� cerad tjänst vid kritisk tidpunkt
Certifi ering är en kvalifi cerad tjänst vid en kritisk 
punkt i produktutvecklingscykeln, menar Johan 
Franzén. Den ligger i slutet av cykeln där företaget 
redan gjort en stor investering utan att ännu ha 
fått något tillbaka. Produkten är i princip klar och 

eventuella omkonstruktioner blir mycket kost-
samma, både i tid och pengar. 

– Därför behöver vi en professionell partner 
som projektleder sina uppdrag på ett profes-
sionellt sätt. Vi vill vara i förarsätet och veta att 
vi har alla förutsättningar klara för oss. Då kan 
vi hantera dem på rätt sätt.  Vi har hittat ett 
framgångsrikt arbetssätt med Intertek i Kista 
och när man gör det är det inget man omprövar 
lättvindigt. Vi har valt att ta hem provning från 
andra delar av världen eftersom vi tycker att 
samarbetet med projektledningen och resten av 
teamet i Kista fungerar så bra. 

Ladda rätt
för batteriprovningen
Idag innehåller allt fl er elektriska produkter uppladdningsbara batterier, vanligtvis 
litiumjonbatterier. Dessa väljs för sina goda effektegenskaper och sin låga vikt. 
Samtidigt gäller det att ta höjd för de viktiga säkerhetsaspekter kring batterierna 
som påverkar elsäkerhetsprovningen av hela produkten.

P å många sätt är ett batteri en 
komponent bland många andra. 
Tillverkaren av en mobiltelefon, ett 
handverktyg eller en stavmixer 

bygger sällan sitt batteri själv. Det vanligaste 
är i stället att det köps in av en specialiserad 
batteribyggare. Eftersom batteriet oftast byggs 
specifi kt för en viss produkt är det ovanligt att 
batteribyggaren provar och certifi erar batteriet 
innan det levereras. Ansvaret för säkerheten 
hamnar i stället på tillverkaren av produkten, 
som då också måste se till att batteriet följer 
gällande regler och krav. Och här gäller det att 
som tillverkare se upp.

Som de fl esta redan känner till, speciellt 
efter den senaste tiden incidenter som till 

exempel Samsungs Galaxy Note 7, är batteriet 
en komponent med tuffa säkerhetskrav. 
En fullprovning av ett uppladdningsbart 
litiumjonbatteri är både omfattande och 
kostsam. Som tillverkare av elektriska produkter 
fi nns det dock några åtgärder man kan vidta för 
att minimera tidsåtgång och kostnad. 

– Tänk på att om möjligt välja en battericell 
som redan är säkerhetsprovad enligt 
batteristandarden IEC 62133 eller motsvarande, 
säger Johny Jonsson, batteriexpert på Intertek. 
Då blir oftast provningen av hela batteriet 
mindre omfattande. 

Alla batterier ska dessutom vara provade 
enligt en standard som heter UN 38.3. 
Detta för att visa att batteriet är säkert att 

transportera. UN 38.3 är dessutom ett krav i 
IEC 62133.

– Här ska man dock komma ihåg att UN 
38.3 egentligen är en form av självdeklaration, 
i standarden fi nns alltså inget krav på hur 
provningen ska vara utförd, fortsätter Johny 
Jonsson. Både IEC 62133 och andra standarder 
som batterier kan provas enligt ställer däremot 
krav på att UN 38.3-provningen ska vara utförd 
av ett laboratorium som kan visa spårbarhet på 
kalibrerade instrument. Det kravet ska man alltså 
ställa när man köper batteriet, annars måste UN 
38.3-provningen göras om.

Vill du veta mer, kontakta Andreas Marström, 
andreas.marstrom@intertek.com

BATTERIER OCH STANDARDISERING
Även inom säkerhetsprovningen av elektriska produkter ses 
batteriet som en komponent. Det är alltså den applicerbara 
produktstandarden som sätter ribban för hur ett ingående 
uppladdningsbart batteri ska provas för att anses säkert. 

Anledningen till det är att det inom EU-standardiseringen 
inte fi nns någon produktgrupp som heter ”batterier”. Fram till 
något år tillbaka har de fl esta produktstandarder i stället hänvi-
sat till den internationella batteristandarden IEC 62133 för vilka 

prov som ska utföras på batteriet. 
Detta håller dock långsamt på att ändras. I några produkt-

standarder, bland dem IEC 62368 för audio/video, IT och kom-
munikationsutrustning och IEC 62841 för elektriska handverk-
tyg, har man i stället för att peka mot IEC 62133 valt att lägga 
till ett annex som beskriver de prov som ska göras på batteriet 
för att det ska anses som säkert. En minibatteristandard i pro-
duktstandarden, alltså.

SÅ OPTIMERAR DU BATTERIPROVNINGEN
Batteriprovning är nödvändigt, men också tidsödande och 
kostsamt. Tänk på det här så sparar du både tid och pengar.

• Välj om möjligt en battericell som redan är tredjeparts-
provad/certifi erad enligt IEC 62133. 

• Se till att batteriet ni väljer är provat enligt transportstan-
darden UN 38.3 av ett laboratorium som kan visa spår-
barhet på kalibrerade instrument.

Kameran CitySync 50, som nyligen 
provades hos Intertek, är utvecklad för att 

känna igen nummerskyltar på fordon.

Johan Franzén är CTO på 
TagMaster.

Tryckprov är ett av de många prov som kan 
ingå i säkerhetsprovning av uppladdningsbara 
litiumjonbatterier.
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 Januari

Det nya lågspänningsdirektivet 19 januari Stockholm

CE-märkning – med inriktning på elektriska produkter 26 januari Stockholm

 Februari

Food Contact 1 – Regelverket för material och produkter 
som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

1 februari Stockholm

ISO 9001:2015 i praktiken – ledningssystem för kvalitet 1–2 februari Stockholm

Food Contact Materials 2 – Fortsättningskurs 2 februari Stockholm

R&TTE-direktivet och RED, Trådlös kommunikation 7 februari Stockholm

ISO 14001:2015 i praktiken – Miljöledningssystem 8–9 februari Stockholm

CE-märkning enligt Maskindirektivet 14–15 februari Stockholm

Grundkurs i EMC 16 februari Stockholm

REACH för varor 21 februari Stockholm

OHSAS 18001 – ISO 45001, Arbetsmiljöledning 21–22 februari Stockholm

Global kemilagstiftning för varor – en överblick 22 februari Stockholm

 Mars

RoHS och WEEE 8–9 mars Stockholm

Det nya lågspänningsdirektivet 9 mars Stockholm

ISO 27001 – Online-utbildning 10 mars Online

RoHS i praktiken enligt EN 50 581 14 mars Stockholm

CLP och säkerhetsdatablad (SDS) 15–16 mars Stockholm

CE-märkning – med inriktning på elektriska produkter 16 mars Stockholm

ISO 22000 FSSC 22000 – Livsmedelssäkerhet 21–22 mars Stockholm

Exponeringsscenarier och e-SDS 22 mars Stockholm

HACCP för FSSC 22000 23 mars Stockholm

REACH för varor 23 mars Stockholm

IUCLID, programvaran för REACH-registrering 28 mars Stockholm

CE-märkning av medicintekniska produkter 28–29 mars Stockholm
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STANDARDNYTT
inom elsäkerhet, EMC och trådlöst.

Ny standard Namn Standarden 
ersätter
Anledning

Datum när 
standarden 
slutar gälla

ICES-005, Issue 4 Lighting Equipment ICES-005, Is-
sue 3

2016-12-01

EN 50242:2016/
EN 60436:2016

Electric dishwashers for household use – Methods 
for measuring the performance

EN 50242:2008 
/ EN 
60436:2008.

2018-04-11

EN 60601-1-2:2015 Medical electrical equipment - Part 1-2: General 
requirements for basic safety and essential per-
formance - Collateral Standard: Electromagnetic 
disturbances - Requirements and tests

EN 60601-1-
2:2007

2018-12-31

EN 60730-2-6:2016 Automatic electrical controls - Part 2-6: Particular re-
quirements for automatic electrical pressure sensing 
controls including mechanical requirements

EN 60730-2-6, 
ny utgåva

2019-02-26

EN 62841-2-8:2016 Automatic electrical controls - Part 2-6: Particular re-
quirements for automatic electrical pressure sensing 
controls including mechanical requirements

EN 60745-2-
8:2009, ny 
standard

2020-05-20

EN 55014-2:2015 Electromagnetic compatibility – Requirements for 
household appliances, electric tools and similar 
apparatus – Part 2: Immunity – Product family 
standard

EN 55014-
2:1997 + A1 
+ A2

ej harmoni-
serad ännu

EN 303 345 V1.1.1 Radio Broadcast Receivers; Harmonised Standard 
covering the essential requirements of article 3.2 of 
the Directive 2014/53/EU

N/A ej harmoni-
serad ännu

EN 303 406 V1.1.0 
(2016-05)

Short Range Devices (SRD); Social Alarms Equip-
ment operating in the frequency range 25 MHz 
to 1 000 MHz; Harmonised Standard covering the 
essential requirements of article 3.2 of Directive 
2014/53/EU

ej harmoni-
serad ännu

EN 301 893 V2.0.7 
(2016-11)

5 GHz RLAN; Harmonised Standard covering the 
essential requirements of article 3.2 of Directive 
2014/53/EU

ej harmoni-
serad ännu

EN 301 489-52 
V1.1.0 (2016-11)

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for 
radio equipment and services; Part 52: Specifi c 
conditions for Cellular Communication Mobile and 
portable (UE) radio and ancillary equipment; Harmo-
nised Standard covering the essential requirements 
of article 3.1b of Directive 2014/53/EU

ej harmoni-
serad ännu

EN 301 489-50 
V2.1.1 (2016-11)

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for 
radio equipment and services; Part 50: Specifi c 
conditions for Cellular Communication Base Station 
(BS), repeater and ancillary equipment; Harmonised 
Standard covering the essential requirements of 
article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

ej harmoni-
serad ännu

EN 301 489-34 
V2.1.0 (2016-05)

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for 
radio equipment and services; Part 34: Specifi c 
conditions for External Power Supply (EPS) for 
mobile phones; Harmonised Standard covering the 
essential requirements of article 3.1b of the Direc-
tive 2014/53/EU and the essential requirements of 
article 6 of the Directive 2014/30/EU

ej harmoni-
serad ännu

ETSI EN 301 489-17 
V3.1.1 (2016-11)

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for 
radio equipment and services; Part 17: Specifi c con-
ditions for Broadband Data Transmission Systems; 
Harmonised Standard covering the essential require-
ments of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

ej harmoni-
serad ännu

ETSI EN 301 489-9 
V2.1.0 (2016-09)

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard 
for radio equipment and services; Part 9: Specifi c 
conditions for wireless microphones, similar Radio 
Frequency (RF) audio link equipment, cordless audio 
and in-ear monitoring devices; Harmonised Stan-
dard covering the essential requirements of article 
3.1(b) of Directive 2014/53/EU

ej harmoni-
serad ännu

ETSI EN 301 489-3 
V2.1.0 (2016-09)

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for 
radio equipment and services; Part 3: Specifi c con-
ditions for Short-Range Devices (SRD) operating on 
frequencies between 9 kHz and 246 GHz; Harmoni-
sed Standard covering the essential requirements of 
article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

ej harmoni-
serad ännu

EN 301 489-1 V2.1.1 
(2016-11)

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for 
radio equipment and services; Part 1: Common 
technical requirements; Harmonised Standard cove-
ring the essential requirements of article 3.1(b) of 
Directive 2014/53/EU and the essential requirements 
of article 6 of Directive 2014/30/EU

ej harmoni-
serad ännu

ETSI EN 300 440 
V2.1.0 (2016-05)

Short Range Devices (SRD); Radio equipment to 
be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; 
Harmonised Standard covering the essential require-
ments of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

ej harmoni-
serad ännu

ETSI EN 300 330 
V2.1.1 (2016-11)

Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the 
frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive 
loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 
MHz; Harmonised Standard covering the essential 
requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

ej harmoni-
serad ännu

ETSI EN 300 220-1 
V3.1.1 (2016-11)

Short Range Devices (SRD) operating in the frequen-
cy range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 1: Technical 
characteristics and methods of measurement

ej harmoni-
serad ännu

ETSI EN 300 220-2 
V3.1.1 (2016-11)

Short Range Devices (SRD) operating in the frequen-
cy range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 2: Harmonised 
Standard covering the essential requirements of 
article 3.2 of Directive 2014/53/EU for non specifi c 
radio equipment

ej harmoni-
serad ännu

EN 300 328 V2.1.1 Wideband transmission systems; Data transmission 
equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and 
using wide band modulation techniques; Harmoni-
sed Standard covering the essential requirements of 
article 3.2 of Directive 2014/53/EU

ej harmoni-
serad ännu

EN 60730-1:2016 Automatic electrical controls - Part 1: General 
requirements

Belarus skärper kraven på radio/
telekom och energieffektivitet
Från och med 1 februari 2017 krävs typgod-
kännande i form av certifi kat eller deklaration 
utfärdat av ett ackrediterad belarusiskt certi-
fi eringsorgan i enlighet med landets krav på 
telekomprodukter för marknadstillträde. Från 
samma datum ställs även krav på certifi kat 
på efterlevnad av energieffektivitetskrav för 
elektriska hushållsprodukter och vitvaror som 
ugnar, spisar, kyl- och frys och kaffemaskiner 

och hemelektronik och kontorsmaskiner som 
skrivare, högtalare och multimediaprojektorer. 
Ytterligare produktgrupper tillkommer till listan 
på produkter som berörs av energieffektivitets-
krav vid två senare tillfällen – 1 april 2017 och 1 
september 2017.

Vill du veta mer, kontakta Andreas 
Marström, andreas.marstrom@intertek.com.

Arbetsplan för ekodesign
Den 30 november presenterade EU-kommissionens sin tredje arbetsplan för 
ekodesign och energimärkning. Planen, som gäller 2016-2019, fokuserar på 
cirkulär ekonomi och resurseffektivitet och förväntas enligt Kommissionen spara 
totalt 600 TWh fram till 2030.

Bland de planerade åtgärderna fi nns energikrav 
för uppvärmning och kylning, åtgärder i form av 
standarder för mätning för att förbättra provning-
en av produkter och en rekommendation som ska 
stötta industrin i arbetet med frivilliga energieffek-
tivitetsinitiativ som alternativ till reglering. 

Alla produkter som idag har ekodesign- eller 
energimärkningskrav kommer enligt planen att 
revideras de närmaste åren. I ett första steg re-
videras kraven för tv-apparater (inklusive digitala 
reklamskyltar), nätaggregat (inklusive trådlösa 
laddare), elektriska motorer, fl äktar och belys-
ning. I nästa steg kommer kraven för kyl och frys, 
tvättmaskin och diskmaskin för hushåll och vat-

tenpumpar att ses över. Varmvattenberedare och 
dammsugare ska få en särskild revidering med 
tyngdpunkt på bland annat livslängdskrav, innan 
det ordinarie revideringsarbetet av de produkter-
nas krav börjar. 

Man kommer även att starta förstudier för att 
undersöka potentialen hos energibesparingskrav 
för följande tidigare oreglerade produktgrup-
per: fastighetsautomation och kontrollsystem, 
elektriska vattenkokare, handtorkare, hissar, 
solpaneler och inverterare, kylcontainrar och hög-
tryckstvättar.

Vill du veta mer, kontakta Andreas Marström, 
andreas.marstrom@intertek.com


