
För en våg som är placerad i dagligvaruhandeln i 
Sverige såväl EU så finns det krav på hur en våg ska 
provas både från att den tillverkas och under hela 
dess livstid. Här nedan så finns det snabbinforma-
tion vad du som handlare behöver tänka på när det 
kommer till just dina vågar.

 
Vill du mer noggrant läsa på om vågar och de regelverk som de-
finierar våganvändandet så hittar ni mer på Swedac´s hemsida 
www.swedac.se/amnesomraden/vagar.

Vilka är det som skapar lagar och regler för vågar och vågan-
vändning? Swedac är den myndighet i Sverige som tar fram 
lagar och regler för våganvändning och sammanställer dessa i 
vad som kallas Stafs. Dessa regelverk är en sammanställning av 
de regler som definierar en våg och dess användning i EU i form 
av EU-direktiv, för att få homogena regelverk som gäller över 
hela EU.

De Stafs som finns för bland annat vågar och våganvändning 
finns på Swedac´s hemsida www.swedac.se/amnesomraden/  
vagar under fliken ”Krav och vägledningsdokument”. 

I samband med att era vågar kontrolleras så åtföljs ett godkänt 
resultat med en ”Swedac-etikett” där år och månad för senaste 
kontrollen ska framgå. Denna kontroll är sedan normalt giltig  i 
2 år.

Vilka är Marknadskontrollen?

Marknadskontrollen är en separat del av Swedac som har till 
uppgift att kontrollera och säkerhetsställa hälsa, säkerhet, 
konsumentskydd och att motverka snedvriden konkurrens 
mellan företag. I deras roll så ingår också kontroll av vågar och 
tillkopplade kassasystem så att dessa följer regelkraven för att 
kunna placeras på marknaden, men också att de återföljande 
kontrollerna genomförs. Du kan läsa mer om marknadskontrol-
len på Swedac´s hemsida: www.swedac.se/ tjanster/samord-
ning-av-marknadskontroll.

Information om vågar och vägning



Mer information om detta finns på Swedac´s hemsida om vågar 
och vägning www.swedac.se/amnesomraden/vagar. Har din våg 
denna märkning så kan den tas i bruk för att användas i dagligva-
ruhandeln.Varför och när ska jag kontrollera mina vågar?

Du behöver kontrollera dina vågar för hög felvisning, men också 
för att säkerhetsställa att dina vågar är godkända för att använ-
das i dagligvaruhandeln.

Du behöver återkommande kontrollera dina vågar i normalt 
2-års intervall från att de tas i bruk fram tills att de kasseras. Ni 
kan se när er våg ska kontrolleras antingen genom att räkna fram 
två år från det år som står efter CE-, M- märket. Exempelvis om 
vågen är märkt CE, M-18 så ska vågen kontrolleras senast under 
2020. Har ni en Swedac etikett uppmärkt på vågen så ska vågen 
senast kontrolleras två år efter det årtal och utgången den månad 
etiketten är uppmärkt med.

Vi på RISE Kontroll och kalibrering!

Vi på RISE Kontroll och kalibrering är ett ackrediterat företag 
som jobbar med kalibrering och återkommande kontroll av bland 
annat vågar, temperaturinstrument och bensinpumpar.

Vi har en bred organisation med personal på plats från Malmö i 
syd till Luleå i norr. Vår organisation har därför möjligheten att 
besöka er över hela Sverige.

Mer om RISE!

Vill ni veta mer om RISE så kan ni alltid läsa om oss och vår verk-
samhet på www.ri.se.
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RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
Säkerhet och transport
Avdelning Kontroll och kalibrering

ADRESS
Post
Box 857
501 15 Borås

Besök och gods
Brinellgatan 4
504 62 Borås

KONTAKT
010-516 50 00
info@ri.se, www.ri.se

 
Kontakta oss

Behöver ni hjälp eller har ni frågor kring era vågar så kan ni 
alltid kontakta oss via telefon
010-516 61 10/010-516 61 31 
eller e-post
martin.nystrom@ri.se/markus.bulow@ri.se 
så kommer vi att höra oss snart till er.


