
Snart genomför vi en  
marknadskontroll av barngrindar

Hösten 2022 kommer Konsumentverket att kontrollera barngrindar. Syftet är att kontrollera 
om barngrindar som säljs på den svenska marknaden uppfyller gällande säkerhetskrav.

Till dig som tillverkar eller säljer grindar
Detta utskick riktar sig till dig som säljer barn- 
grindar eller grindar med ett annat primärt syfte, 
till exempel djurgrindar som marknadsförs som 
barngrindar. 

Krav och regler
Samma regler för produktsäkerhet gäller inom 
hela EU/EES. I Sverige tillämpas de genom pro-
duktsäkerhetslagen. Grindar som är tänkta att 
användas för att skärma av små barn från delar 
av hemmet, till exempel trappor, ska uppfylla 
kraven i produktsäkerhetslagen och får inte orsa-
ka personskada. 

Standarder är ett hjälpmedel för att klara av kra-
ven i lagstiftningen. Det är frivilligt att använda 
standarder. Men en provning gentemot kraven i 
relevant europeisk standard är oftast det enklaste 
sättet att förvissa sig om varans säkerhet.  Föl-
jer du inte en standard måste du kunna visa att 
produkten är säker på ett annat sätt. Detsamma 
gäller för risker som inte täcks av en standard. 

För barngrindar finns den europeiska standarden 
EN 1930:2011, Barnartiklar – Barngrindar – Sä-
kerhetskrav och provningsmetoder.

Oavsett vilken roll du har i näringskedjan, har du 
ett ansvar för att de varor du tillhandahåller  
är säkra.

Lär dig mer om dina 
skyldigheter i vår  
broschyr:

Säkra produkter 
Ditt ansvar  
(konsumentverket.se) 

I egenskap av tillsyns-
myndighet har Kon-
sumentverket rätt att 
begära de handlingar 
från näringsidkaren 
som kan ha betydelse för utredningen. Det kan 
bland annat röra sig om upplysningar, dokument 
och varuprov. Vissa risker med barngrindar är 
kopplade till hur de används av konsumenten 
och därför kommer vi även att granska bruksan-
visning och märkning. 

Konsumentverket har rätt att kräva ersättning 
för kostnader som uppstår för provning när pro-
dukter uppvisar brister. 
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Om barngrinden inte uppfyller kraven
Konsumentverket eftersträvar i första hand fri- 
villiga åtgärder men myndigheten kan exempelvis 
kräva följande:

• Försäljningen stoppas tillfälligt.

• Barngrinden dras tillbaka från  
försäljningsledet.

• Barngrinden återkallas från konsument.

Kraven kan riktas mot såväl tillverkare och im-
portörer som distributörer och återförsäljare.

Vad gäller för dig som är tillverkare, 
distributör eller återförsäljare?

Tillverkare eller importör

Är du tillverkare ska du ha gjort en riskbedöm-
ning av varan och ha dokumentation som visar 
att gällande säkerhetskrav är uppfyllda. Ett sätt 
att visa att varan är säker är att prova den vid ett 
testlaboratorium mot en tillämplig och gällande 
säkerhetsstandard. 

Även den som importerar barnartiklar från län-
der utanför EU/EES eller säljer produkter under 
eget namn eller varumärke är tillverkare i lagens 
mening. 

Distributör eller återförsäljare 

Om du köper produkter från länder inom EU/
EES och säljer dem vidare utan att förändra dem, 
betraktas du som distributör. Du ska på uppma-
ning kunna visa upp dokumentation från tillver-
karen som visar att produkten är säker.

Om du har sålt en farlig vara
Om du får kännedom om att en vara som du 
tillhandahåller, eller har tillhandahållit, är farlig 
är du skyldig att omedelbart kontakta berörd 
tillsynsmyndighet och tala om vilka åtgärder som 
har vidtagits för att förebygga skadefall.

Läs mer på vår webbplats
• Produktsäkerhetslagen

• Kom igång med ditt säkerhetsarbete

• Om du sålt farlig vara eller tjänst

• Säkra produkter – ditt ansvar

1. Ett urval av grindar skickas till ett 
testlaboratorium för provning mot 
kraven i standard EN 1930:2011.

2. Konsumentverket granskar resultatet 
av provningen och gör en riskbedöm-
ning.

3. Konsumentverket informerar berör-
da näringsidkare om myndighetens 
bedömning och näringsidkaren ges 
möjlighet att frivilligt åtgärda even-
tuella säkerhetsbrister. Myndigheten 
kan även begära in uppgifter om grin-
den från näringsidkaren och kräva 
åtgärder. 

4. En projektrapport publiceras på 
Konsumentverkets webbplats och 
information om kontrollen presente-
ras i ett utskick till näringsidkare som 
tillhandahåller barngrindar.

Så går kontrollen till

Har du frågor är du välkommen att kontakta 
projektledare Anna Damm via växeltelefon, 
0771-42 33 00 eller via e-post till  
konsumentverket@konsumentverket.se

Kontakt

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/produktsakerhet/produktsakerhetslagen/
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/produktsakerhet/kom-igang-med-ditt-sakerhetsarbete/
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/produktsakerhet/salt-farlig-vara/
https://publikationer.konsumentverket.se/produkter-och-tjanster/gemensamt-for-alla-produkter-och-tjanster/sakra-produkter-ditt-ansvar
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