produktrelaterade lagkrav
avseende belysningsprodukter
Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område.
När man etablerar sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för
belysningsprodukter finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för
beställare med lagkrav som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav
som ställs i respektive regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.
blankett

Företagsnamn:
Adress:
Postnummer:

Ort:

Kontaktperson:
Telefon:

E-post:

Produktsäkerhet, CE märkning

Producentansvar

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten.
EG-försäkran är en deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. Dokumentet ligger till grund för CE-märkningen.
En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels hos den importör som första
gången satte produkten på EU:s inre marknad.
	Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du som ska förvara denna tillsammans med den tekniska
dokumentationen.
Om du själv köper in elektrisk materiel till
Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla säkerhetskrav.
	EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter
till Sverige, eller tillverkar, skall återvinna produkterna och förpackningarna.
Alla som sätter sådana produkter på marknaden måste också rapportera till
Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse
och har importören en kopia av denna?
Ja

Är ert företag anmäld till EEB-registret?
Ja

Nej

Är ert företag anslutet till El-kretsen?
Ja

Nej

Är ni anslutet till annat retursystem? Klicka nedan för att ange text.

Nej

Om Nej, varför inte: Klicka nedan för att ange text.

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?
Ja

Nej

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumen
tation, inklusive en säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?
Ja

Nej
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Ansvar för kemiskt innehåll

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

RoHS

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland
annat belysningsprodukter.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?
Ja

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS?		
Ja

Nej

Nej

Om Nej, vilka och varför inte: Klicka nedan för att ange text.

Om Nej, varför inte: Klicka nedan för att ange text.

Ekodesignkrav

Finns provningsrapporter?				
Ja

Nej

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar till att fasa ut farliga kemikalier
och för att uppnå det måste kemikalier registreras. Det är tillverkare, importörer
och som bär ansvaret för att de ämnen som ingår i produkter inte orsakar
skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/importören ska lämna
information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga
eller ämnen som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast
vid första leveransen.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på
ljuskällor, driftdon och armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna
krav på information om produkterna på hemsidor och/eller förpackningar
Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?
Ja

Nej

Om Nej, vilka och varför inte: Klicka nedan för att ange text.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?
Ja

Nej

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?
Ja

Nej

Uppfyller ert företags produkter
informationskraven i ekodesignförordningarna?

Om ja, hur lämnar ni information om detta till köparen?:
Klicka nedan för att ange text.

Ja

Nej

Om Nej, vilka och varför inte: Klicka nedan för att ange text.

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna?
Klicka nedan för att ange text.

vi försäkrar att uppgifterna vi lämnar är riktiga

Datum/Ort:

Underskrift:

D
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