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Krav på
ädelmetallarbeten
Med ädelmetallarbeten avses föremål av guld, silver, platina eller
palladium. De lägsta accepterade finhalterna, för att få marknadsföras som ädelmetallarbeten, är
n för guld 375 tusendelar fint guld (motsvarar 9K),
n för silver 800 tusendelar fint silver,
n för platina 850 tusendelar fin platina,
n för palladium 500 tusendelar fint palladium.
Tillverkare, importörer och försäljare har ansvar för att arbeten
som säljs som ädelmetall uppfyller kraven på finhalt och på
märkning. Ädelmetallarbeten av guld eller platina med en vikt på
ett gram eller mer måste vid saluhållandet vara försedda med
finhaltsstämpel och namnstämpel alternativt finhaltsstämpel och
kontrollstämpel.*
Förutom den obligatoriska märkningen kan ädelmetallarbetena
också ha frivilliga ansvarsstämplar, exempelvis ortsmärke och årsbeteckning. Det finns inga krav på stämpling av ädelmetallarbeten
av palladium.
*) Det är frivilligt att stämpla ädelmetallföremål av silver och palladium oavsett vikt.

2

Namnstämpel

En namnstämpel är den svenska tillverkarens eller importörens
bokstavskombination. Namnstämpeln ska innehålla minst två
versaler placerade efter varandra med samma inbördes avstånd
i en rektangulär ram. Namnstämpeln ska vara godkänd av och
registrerad hos Swedac. Lagen godtar även att utländska namnstämplar från Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES)
används under förutsättning att de är spårbara, exempelvis genom
att vara registrerade hos ett offentligt organ i annat land inom EES.
Sådana namnstämplar behöver inte vara registrerade i Sverige.

Årsbeteckning

Årsbeteckning är ett frivilligt märke som anger tillverkningsår.
Årsbeteckningen består av en bokstav och en siffra. Eftersom en
namnstämpel kan byta innehavare genom åren fungerar årsbeteckningen som ett bra komplement vid identifiering av
tillverkaren av ett visst arbete.
Från och med år 1759 har man i Sverige haft en obruten serie
årsbeteckningar gemensamma för hela landet. Man började med
bokstaven A och när hela alfabetet (med undantag av J, W, Å, Ä
och Ö) var genomgånget år 1782 lade man till en 2:a efter
bokstäverna och efter ytterligare 24 år en 3:a o.s.v.
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Ortsmärke

Ortsmärke är ett frivilligt märke som anger den svenska tillverkningsorten eller importörens hemvist. Ortsmärken fastställs
av Swedac. Ortsmärket består av en bokstav som anger
begynnelsebokstav för Ortsnamnet.
Några undantag finns dock. Stockholm har exempelvis sitt
stadsvapen i ortsmärket. För ortsamn som börjar med samma
bokstav är det normalt endast typsnitt och ram som skiljer
märkena åt.

organens kontrollstämpling från varandra ska förutom kattfoten
det ackrediterade organets identitetsnummer anges.

Internationella kontrollstämplar

I Sverige utgörs kontrollstämpeln av lilla riksvapnet (tre kronor),
placerat i en trepassformad sköld (se bild). Den svenska kontrollstämpeln brukar kallas för ”kattfoten”. För guld används enbart
kattfoten, för silver kattfoten med efterföljande S i en sexkantig
sköld och för platina kattfoten med ett efterföljande P i en sexkantig sköld. Kattfoten får endast anbringas av de organ som
ackrediterats för uppgiften av Swedac. För att särskilja de olika

Sverige är medlem av Ädelmetallkonventionen (Konventionen om
kontroll och märkning av arbeten av ädel metall). Om ett ädelmetallarbete är stämplat enligt konventionens regler får det säljas
i samtliga konventionsländer utan att mottagarlandets nationella
märkning behöver användas. Konventionsstämpeln ”Common
Control Mark” (CCM) är utformad som en balansvåg i relief inom
en ram, tillsammans med siffror som anger arbetets finhalt i
tusendelar. Ramens form anger typ av ädelmetall. CCM-stämpeln,
som även kallas ”vågstämpeln”, får användas på arbeten av guld,
silver, platina och palladium. Ädelmetallkonventionens bestämmelser om stämpling kräver att ädelmetallarbetet är försett med fyra
stämplar: finhaltsstämpel, tillverkarens namnstämpel, nationell
kontrollstämpel och CCM-stämpeln. Om det är möjligt ska de fyra
stämplarna placeras i omedelbar närhet av varandra. I Sverige
får den nationella kontrollstämpeln* och CCM-stämpeln endast
anbringas av ett ackrediterat kontrollorgan. Mer information
om CCM-stämpling finns på Konventionens webbplats
www.hallmarkingconvention.org

*) Kattfoten


Den svenska kontrollstämpeln
för importerade arbeten före
1988 (kattfoten oval)

Den svenska kontrollstämpeln
för Rise (kontrollorgan) (kattfoten med identitetsnummer 2)

Kontrollstämplar

Om namnstämpeln inte finns ska den obligatoriska finhaltsstämpeln vara kompletterad med kontrollstämpel. En kontrollstämpel visar att ett oberoende kontrollorgan har kontrollerat
mängden ädelmetall (finhalten) hos föremålet.

Den svenska kontrollstämpeln
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Den svenska kontrollstämpeln
före 1 januari 2002 (kattfoten
utan identitetsnummer)

Den svenska kontrollstämpeln
för Silver (2=Rise ) (kattfoten
med identitetsnummer 2)
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En fullständig CCM-stämpling på ett
ädelmetallarbete ser ut så här
Namnstämpel

CCM-stämpel

Finhaltsstämpel

750

Guld

ALC

Med marknadskontroll avses stickprovskontroll
av ädelmetallarbeten på marknaden i syfte att
säkerställa att ädelmetallarbeten uppfyller krav på
stämplar och angiven finhalt. Marknadskontrollen
syftar till att tillvarata såväl konsumentintresset
som intresset av en väl fungerande marknad för
näringsidkare.

Om reglerna inte följs har Swedac möjlighet att
meddela försäljningsförbud förenat med vite.
Gällande lagstiftning på ädelmetallområdet
n Lagen (1999:779) om handel med
ädelmetallarbeten.
n Förordningen (1999:780) om handel med
ädelmetallarbeten
n Förordningen (1975:49) om gemensam
kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver
eller platina.
n Swedac:s föreskrifter (STAFS 2018:2)
om kontrollformer och kontrollstämpling av
ädelmetallarbeten.
n Swedac:s föreskrifter och allmänna råd
(STAFS 2008:8) om ansvarsstämplar hos
ädelmetallarbeten.
n Swedac:s föreskrifter om avgifter för
registrering av namnstämplar avsedda för
ädelmetallarbeten. (STAFS 2015:14). (Se
hemsida under ädelmetall).

De övriga bilderna är fotade av Michael Fallon och Poul Erni.

Swedac är, sedan 1 januari 2000, central förvaltningsmyndighet för frågor om ädelmetallarbeten.
Detta innebär att Swedac
n Ger ut föreskrifter på området.
n Godkänner namnstämplar och håller det
nationella namnstämpelregistret.
n Fastställer svenska ortsmärken för
ädelmetallarbeten.
n Utför marknadskontroll på ädelmetall
området.
n Ackrediterar (kompetensprövar) de kontrollorgan som får utföra kontrollstämpling,

Smyckesdesigner/Guldsmedsmästare, Goldbar Juveler & Design, Stockholm.
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Besöksadress: Österlånggatan 9, 503 31 Borås
Postadress: Box 878, 501 15 Borås

0771-99 09 00

registrator@swedac.se

www.swedac.se
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Silver

Kontrollstämpel

Ringen med symbolerna på sidan 2 är designad och tillverkad av Lotta Torstensson,

Ädelmetall

