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HUR MYCKET RYMMER

en liter?

REGLER FÖR FÄRDIGFÖRPACKADE VAROR SOM SÄLJS EFTER VOLYM ELLER VIKT

REGLERAD MÄTTEKNIK

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
℮-märket.
Denna information gäller
Färdigförpackade varor som säljs efter volym
eller vikt. Med en färdigförpackad vara menas
här en vara som förpackats utan att köparen
varit närvarande, där volymen/vikten inte kan
ändras utan att förpackningen öppnas eller
genomgår en märkbar förändring och varan är
märkt med en förutbestämd mängd.
Reglerna om färdigpackningars mängd ﬁnns i
Swedacs föreskrifter (STAFS 2017:1) om färdigförpackade varor och innehåller krav på varans
innehåll vad gäller volym eller vikt,
℮-märkning av sådana förpackningar samt
tillåtna mängder av vissa alkoholhaltiga
drycker.
För att underlätta för handeln med färdigförpackningar inom EU och EES ﬁnns gemensamma regler (EU-direktiv 76/211/EEG och
2007/45/EG). Direktivens bestämmelser är
införlivade i svensk rätt i STAFS 2017:1.
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Vad innebär reglerna
Det faktiska innehållet hos en färdigförpackning ska, på förpackarens eller importörens
ansvar, mätas eller kontrolleras efter vikt eller
volym.
2 st alternativ ﬁnns:
• Mätning av faktiska innehållet

Manuell bestämning av varumängden i
varje enskild förpackning.
En förpackare som mäter det faktiska
innehållet i varje färdigförpackning ska
säkerställa att innehållet i färdigförpackningarna minst uppgår till den nominella
mängden.
Inga negativa avvikelser är tillåtna.
• Kontroll av faktiska innehållet

Bestämning av varumängden hos färdigförpackningar i ett deﬁnierat parti med
hjälp av ett dokumenterat system för
statistisk stickprovskontroll.
Viss negativ avvikelse vad gäller varumängd är tillåten.
För mer information se: STAFS 2017:1
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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.
℮-märkning
Att ℮-märka en färdigförpackning är frivilligt.
Det betyder att en tillverkare kan välja att
tillhandahålla varor med eller utan ℮-märke.
De krav som avser innehållets mängd är
detsamma för båda kategorierna varor.

℮-märket är en typ av certifiering och utgör en
garanti för att förpackningen uppfyller kraven
vad gäller mängd och märkning.
Men för att få använda ℮-märket måste en
förpackare låta ett ackrediterat certiﬁeringsorgan kontrollera produktionen.
Certiﬁeringsorganet ska godkänna det system
som förpackaren har för att själv kontrollera
att alla ℮-märkta varor uppfyller kraven i föreskrifterna.
Märket är också till för att underlätta den fria
rörligheten av varor inom EES-området, dvs
EU-länderna plus Island, Lichtenstein och
Norge.
Vid import från tredje land, dvs land utanför
EES-området, ansvarar importören för att
produkterna uppfyller kraven enligt föreskifterna. Reglerna för ℮-märkning ﬁnns i
Swedacs föreskrift STAFS 2017:1.
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Vilka är de ansvariga myndigheterna?
Livsmedelsverket, Kommunerna och Swedac
kontrollerar att reglerna följs. Kontrollerna
utförs på den plats där förpackning sker eller i
detaljhandeln.
Swedac och avdelningen för reglerad mätteknik är föreskrivande myndighet för färdigförpackade varor som säljs efter volym eller vikt.
Föreskrifterna omfattar både livsmedel och
andra varor.
För färdigförpackningar som innehåller
livsmedel utövas tillsynen av Livsmedelsverket
och kommunernas ansvariga nämnder.
För alla övriga varor som färdigförpackas är
Swedac tillsynsmyndighet.

Vad händer om reglerna inte följs?
Om en tillsynsmyndighet, dvs kommuner,
Livsmedelsverket eller Swedac, upptäcker att
färdigförpackningar har felaktiga mängdangivelser eller är försedda med ℮-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?
KONSUMENTEN

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

Den som uppger felaktig volym/vikt lurar inte
bara köparna, utan kan även få otillbörliga
fördelar gentemot sina konkurrenter.
HANDLAREN

Den som säljer varor ska veta att priset är
baserat på en korrekt mängd.
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Swedac är föreskrivande och tillsynsmyndighet för reglerad mätteknik samt ädelmetallarbeten.

Swedac ansvarar för samordning av marknadskontroll i Sverige (kontroll av produkter som �inns på marknaden).

Swedac är Sveriges ackrediteringsorgan
och bedriver i denna roll bedömning av:
•
•
•
•
•
•

Anmälda organ
Certi�ieringsorgan
Kontrollorgan
Kalibrerings- och Provningslaboratorier
Arrangörer av kompetensprövning
Organ för Validering och Veri�iering

Box 878, Österlånggatan 5
501 15 Borås
Tel 0771-99 09 00
registrator@swedac.se
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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
www.slv.se
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