
e-märkning

Förpackaren (eller i vissa fall importö-
ren) har ansvaret för att de e-märkta 
färdigförpackningarna uppfyller kra-
ven i föreskrifterna.

Det är alltid förpackaren (eller importören, om färdigförpackningen 

kommer från ett land som inte tillhör EU eller omfattas av EES-av-

talet) som har ansvaret för att de e-märkta färdigförpackningarna 

uppfyller kraven i föreskrifterna.

Egna kontroller
Förpackningarnas faktiska innehåll ska mätas eller kontrolleras på 

förpackarens (eller importörens) ansvar. Vid såväl mätningar som 

kontroller måste lämplig utrustning användas, vilket när det gäller 

vågar bl.a. innebär att de skall vara produktverifierade. 

Om innehållet i varje enskild förpackning inte mäts under fyllning-

en, ska förpackaren göra egna stickprovskontroller som utförs med 

godtagbara metoder och effektivitet, jämförbar med Welmec 6.6. 

Därefter ska man dokumentera resultaten av de egenkontroller som 

gjorts samt de korrigeringar som visat sig nödvändiga. 

Förpackaren (eller importören) väljer själv sina kontrollmetoder, men 

de måste vara godkända av en kompetent instans. 

RISE godkänner kontrollmetoder 
RISE är ett ackrediterat certifieringsorgan avseende STAFS 2017:1, 

föreskrifter om färdigförpackade varor, som har till uppgift att gran-

ska om de metoder förpackaren (eller importören) vill använda kan 

godkännas. 

På begäran av ett företag som vill basera e-märkningen på kontroller 

gör RISE en bedömning av metoderna, dels genom granskning av 

berörda delar av företagets kvalitets- och egenkontrollsystem, dels 

genom kontroll av metodernas effektivitet genom stickprovskontroll 

av färdigförpackningar. 

Om ett företag uppfyller kraven utställs ett certifikat för e-märkning 

som bekräftar att deras produkter i nominella mängder/volymer 

uppfyller förutsättningarna för att få använda e-märket.

Kontaktpersoner

Lisbeth Neugebauer

Telefon: 010-516 53 69

E-post: lisbeth.neugebauer@ri.se

Bo Bribing

Telefon: 010-516 57 59

E-post: bo.bribing@ri.se ID
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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

Krav på förpackaren


