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en liter?

R E G L E R F Ö R F Ä R D I G F Ö R P A C K A D E V A R O R S O M S Ä L J S E F T E R V O LY M E L L E R V I K T

Både konsumenter och
handlare ska kunna lita
på att förpackningar
innehåller rätt mängd
Det finns regler för hur mycket volymen/
vikten får avvika från vad som anges på en
vara. Det finns också regler om märkning och
vad som krävs för att få använda e-märket.
Denna information gäller
Denna information gäller färdigförpackade varor som säljs
efter volym eller vikt. Med en färdigförpackad vara menas en
vara som förpackats utan att köparen varit närvarande och
där volymen/vikten inte kan ändras utan att förpackningen
öppnas eller genomgår en märkbar förändring.
Inom den Europeiska unionen finns gemensamma
regler (eg-direktiv 75/106, 80/232 och 76/211/eeg). De
svenska reglerna på området är lagen om måttenheter, mätningar och mätdon samt förordningen med samma namn.
swedac har med stöd av lagarna utfärdat två föreskrifter
och därmed införlivat eg-reglerna i svensk rätt.
• swedac:s föreskrift om färdigförpackning av varor
efter volym eller vikt och
• swedac:s föreskrift om eeg-märkning av färdigförpackade varor.

Vad innebär reglerna?
• Det genomsnittliga innehållet i ett parti färdigförpackade varor får inte vara mindre än vad som anges
på förpackningarna.
• Högst 2,5 procent av förpackningarna i ett parti
får ha större negativa avvikelser än vad som anges i
nedanstående tabell.
• Ingen enskild förpackning i ett parti får ha en negativ
avvikelse som är mer än dubbelt så stor som den
tillåtna avvikelsen i tabellen nedan.

Tillåtna negativa avvikelser
Angiven nominell mängd i
g eller ml
från

5

till

från

50

till

från

100

till

från

200

till

från

300

till

Negativ avvikelse i
procent

50

g eller ml

9

-

100

-

4,5

200

4,5

-

300

-

9

500

3

-

från

500

till

1 000

-

15

från

1 000

till

10 000

1,5

-

Tillåten avvikelse anges i tabellen ömsom i mängd, ömsom i
procent, beroende på att direktiven är så utformade. Reglerna
omfattar färdigförpackningar med en vikt eller volym mellan
5 gram eller milliliter och 10 kilogram eller liter.
Märkning
Volym- och viktuppgifter på färdigförpackningar ska anges
enligt det metriska systemet, dvs i gram, milliliter, kilogram,
liter osv. Det ska också finnas uppgift om vem som är ansvarig för att innehållet i förpackningen är korrekt.
e-märkning
e-märket på en vara ska utgöra en garanti för att en förpackning inte innehåller mindre mängd än vad som är tillåtet.

Vilka är de ansvariga myndigheterna?
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (swedac)
är den statliga myndighet som ansvarar för tillsynen av att
förpackningar som finns på marknaden uppfyller föreskrivna
krav vad gäller mängd (legal mätteknik). swedac har huvudansvaret för föreskrifter för och tillsyn av färdigförpackade
varor som säljs efter volym eller vikt. För färdigförpackningar
som innehåller livsmedel utövas tillsynen av Livsmedelsverket
och kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder (eller
motsvarande).
Kommunerna, Livsmedelsverket och swedac kontrollerar att reglerna följs. Kontrollerna utförs på den plats där
förpackning sker eller i detaljhandeln.
Vad händer om reglerna inte följs?
Om en tillsynsmyndighet, dvs kommuner, Livsmedelsverket
eller swedac, upptäcker att färdigförpackningar har felaktiga mängdangivelser eller är försedda med e-märket utan
att vara godkända för detta, får företaget ett påpekande. Den
som inte rättar till bristerna kan räkna med ett förbud mot
att sälja eller ett föreläggande att återta felaktigt märkta
varor som redan satts på marknaden. Förbud och föreläggande kan förenas med vite.
Vem är reglerna till för?

Märket är till för att underlätta den fria cirkulationen av
varor inom ees-området, dvs eu-länderna plus Island, Lichtenstein och Norge. e-märkning är frivillig och grundar sig
på eg-direktiv. Men för att få använda e-märket måste en
förpackare låta ett utomstående företag kontrollera produktionen. I Sverige kallas dessa organ ”anmälda organ” och
bedöms och utses av swedac efter en kompetensprövning.
Det anmälda organet ska godkänna det system som förpackaren har för att själv kontrollera att alla e-märkta varor uppfyller kraven i föreskrifterna. (Dessutom ska förpackaren
själv utföra tillverkningskontroller och dokumentera resultaten från dessa.)
Vid import från tredje land, dvs land utanför ees-området, ansvarar importören för att produkterna uppfyller kraven enligt föreskifterna. Reglerna för e-märkning finns i
swedac:s föreskrift om eeg-märkning av färdigförpackade
varor.

KONSUMENTEN

Konsumenterna ska kunna lita på att de får den mängd av en
vara som de betalar för.
KONKURRENTEN

Den som uppger felaktig volym/vikt
lurar inte bara köparna, utan kan även
få otillbörliga fördelar gentemot sina
konkurrenter. Därför är det ett
gemensamt intresse för seriöst
näringsliv och konsumenter, att
det sker en bra och effektiv
tillsyn av att reglerna följs.
HANDLAREN

Du som säljer varor
ska veta att kunderna inte blir
lurade.

SWEDAC

Är en statlig myndighet som utför
ackreditering (kompetensprövning) av:
•
•
•
•

laboratorier
certifieringsorgan
miljökontrollanter enligt emas
granskare av rutiner för offentlig
upphandling
• kontroll- och besiktningsorgan.
swedac är föreskrivande och tillsynsmyndighet för legal mätteknik samt
ansvarar för frågor kring ädelmetallarbeten. swedac ansvarar för samordning av marknadskontroll i Sverige
(kontroll av produkter som finns på
marknaden). swedac bedömer och

H U V U D F Ö R VA LT N I N G

Box 878, Österlånggatan 5
501 15 Borås
tel 033-17 77 00
fax 033-10 13 92

STOCKHOLMSKONTOR

Box 2231, Slussplan 9
103 15 Stockholm
tel 08-406 83 00
fax 08-791 89 29

e-post registrator@swedac.se hemsida www.swedac.se

LIVSMEDELSVERKET

Livsmedelsverket är central tillsynsmyndighet för frågor som gäller livsmedel
inklusive dricksvatten.
Livsmedelsverket ska, i konsumenternas intresse, verka för säkra livsmedel
av god kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvaror. Redlighet
i livsmedelshanteringen innebär att
konsumenterna ska kunna lita på
märkningen vad gäller t ex livsmedlens
sammansättning, vikt, hållbarhet och
ursprung.

Box 622, Hamnesplanaden 5, 751 26 Uppsala
tel 018-17 55 00, fax 018-10 58 48
www.slv.se

