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Regler om vågar som används
vid försäljning till konsument

XXXXXXXX XX:XX

Tydliga regler
för ökad tillit
När det gäller vågar som används vid direktförsäljning av varor till enskild
konsument är reglerna stränga. Dina kunder ska kunna lita på dina vågar. Du
och dina konkurrenter ska kunna lita på varandras vågar. Det handlar i slutändan
om det allmänna förtroendet för svensk detaljhandel och för tilliten i samhället.

CE- och M-märkning

För att en våg ska få användas vid försäljning av varor till enskild
konsument måste den uppfylla vissa krav, till exempel vad gäller
mätnoggrannhet. Olika tekniska kontroller måste göras för att
säkerställa att kraven uppfylls. CE- och M-märkningen är ett bevis
på att en våg uppfyller kraven.
Märkningen ser ut så här:
Före 20 april 2016
Efter 20 april 2016
”CE” och ”M” innebär att vågen uppfyller de tekniska krav som
gäller, som t.ex. krav på viss mätnoggrannhet. ”XX” betecknar det
år då CE- och M-märkning skedde. YYYY är numret på det organ
som gjort den tekniska kontrollen av vågen (sådana organ kallas
”anmälda organ”). I samband med övriga tekniska kontroller justeras också vågen för den plats (zon) där den ska användas, dvs.
anpassas till tyngdaccelerationen (g-värdet) på just den platsen.
Förutom CE- och M-märkta vågar är det också tillåtet att använda
äldre vågar med nationella typgodkännanden (märkningen på
dessa vågar innehåller ofta en bokstavskombination som inleds
med SP).

Placering av våg

Vågen ska vara placerad så att kunden kan se vägningsresultatet.
Den får till exempel inte vara placerad så att butikspersonal eller
inredning skymmer vågens display.
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Vågar och kassaregister ihop

För att få användas ska våg och kassaregister vara godkända.
Kombinationen av våg och kassaregister måste dessutom vara
kontrollerad. En sådan kontroll görs av ett så kallat kontrollorgan.
Handlaren är ansvarig för sin utrustning och bör kräva att leverantören tillhandahåller vågar och kassaregister som är godkända och
kontrollerade. På Swedacs webbplats finns information om vad
som gäller för vågar och kassaregister används ihop. (Till exempel
INFO 19:2)
På webbplatsen finns kontaktuppgifter till kontrollorgan som kan
kontrollera vågar och kassaregister.

Vågar som används när kunden inte är närvarande
Vågar som används vid vägning och prismärkning av till
exempel charkvaror och andra färskvaror som sedan säljs
förpackade omfattas också av bestämmelserna.

Återkommande kontroll

Det är naturligtvis viktigt att vågar
fortsätter att väga rätt under den
tiden de används. Därför finns
det krav på att vågar med vissa
tidsintervall ska genomgå så
kallad återkommande kontroll.
Återkommande kontroll ska också göras om vågens plombering/
försegling bryts, oavsett orsak. Återkommande kontroll ska utföras
av ett kontrollorgan som ackrediterats av Swedac för att kontrollera vågar. Om vågen uppfyller kraven förser kontrollorganet vågen
med ny plombering och följande märkning.
Av kontrollmärket framgår vem som utfört kontrollen (ackrediteringsnummer ZZZZZ) samt månad och år då kontrollen har
genomförts.
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Ansvarig myndighet

Ditt ansvar som handlare
•

Använd endast en våg som märkts med
CE + M + anmält organ och som är anpassad
till den plats (Zon) i Sverige där den ska
användas.

•

Placera vågen så att kunden lätt kan ta del av
vägningsresultatet

•

Se till att vågen genomgår återkommande
kontroll

•

Om du har ett kassaregister
(Point of Sales Device - POS) kopplat
till din våg gäller särskilda regler

Typ av våg

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) är
föreskrivande myndighet för bland annat. vågar. Swedac bedriver
också tillsyn, det vill säga följer upp att reglerna följs. Swedac
kan förbjuda användning av en våg som inte uppfyller kraven. Om
vågen används trots ett sådant förbud, kan användaren tvingas
betala ett vite, dvs. ett slags böter.

Aktuella föreskrifter

STAFS 2016:12 om icke-automatiska vågar och
STAFS 2007:19 om återkommande kontroll av
icke-automatiska vågar.
STAFS 2016:7 om automatiska vågar
STAFS 2007:1 återkommande kontroll av automatiska vågar.

Intervall för återkommande kontroll

Våg som används utomhus		
(t.ex. torghandel)			
Automatiska vågar			

Varje år
(12 månader)

Vanlig butiksvåg 			
Vartannat år
(som används inomhus)		
(24 månader)
			
Mekanisk våg			
Vart fjärde år
				(48 månader)
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För mer information

På Swedacs hemsida, www.swedac.se
finns alla aktuella föreskrifter.
Under Reglerad Mätteknik
finns informatiom om alla mätinstrument.
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Swedac är föreskrivande och tillsynsmyndighet för reglerad
mätteknik samt ädelmetallarbeten.
Swedac är Sveriges ackrediteringsorgan och
utför i denna roll bedömning av:
• Anmälda organ
• Certifieringsorgan
• Kontrollorgan
• Kalibrerings- och Provningslaboratorier
• Arrangörer av kompetensprövning
• Organ för Validering och Verifiering
Swedac ansvarar för samordning av marknadskontroll
i Sverige (kontroll av produkter som finns på marknaden).

0771-99 09 00

registrator@swedac.se

www.swedac.se
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Besöksadress: Österlånggatan 9, 503 31 Borås
Postadress: Box 878, 501 15 Borås

