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Förord
Under 2010 skadades nästan 27 000 personer i halkolyckor så allvarligt att
de uppsökte en akutmottagning. Ett enkelt sätt att förebygga en halkolycka
är att bära halkskydd. Under hösten 2012 inkom till myndigheten 11 anonyma
anmälningar på halkskydd som saknade CE-märke. Konsumentverket beslutade
att utöka kontrollen till alla halkskydd som såldes av de i anmälningarna
nämnda företagen.
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Sammanfattning
Under hösten 2012 inkom 11 anonyma anmälningar på halkskydd som saknade
CE-märke till Konsumentverket. Halkskydd utgör personlig skyddsutrustning
kategori II som ska vara CE-märkta. Konsumentverket är marknadskontrollerande myndighet som bland annat ska se till att lagen om personlig skyddsutrustning för privat bruk, (1992:1326), efterlevs, nedan kallad PSUL.
Under 2010 skadades nästan 27 000 personer i halkolyckor till följd av snö
och is så allvarligt att de uppsökte en akutmottagning. Den i särklass vanligaste
skadan hos både män och kvinnor är frakturer. Konsumentverket beslutade att
utöka kontrollen till samtliga halkskydd som såldes av de i anmälningarna
nämnda näringsidkarna. Totalt omfattade kontrollen 29 halkskydd.
Kontrollen genomfördes enbart som en granskning av CE-märkning samt
dokument. När det gäller halskydd finns det ingen standard att prova mot.
Det Anmälda organet (Notified Body) måste därför själva finna ut hur produkten
ska provas för att uppfylla säkerhetskraven i PSUL och Arbetsmiljöverkets
föreskrifter, AFS 1996:7.

Resultat
Av de kontrollerade halkskydden var 19 korrekt CE-märkta. Av dessa kom
15 från Brunngård Group AB och 4 från Mercante Sweden AB. Flera av dessa
skydd återfanns hos andra återförsäljare som ingick i kontrollen. Det var 7
skydd som var felaktigt CE-märkta. Resterande 3 skydd saknade CE-märkning.
Skriftlig och muntlig kommunikation har hållits med flera näringsidkare.
De visade stort intresse för att göra rätt och hade många frågor om tester och
testlaboratorium. Samtliga i kontrollen ingående näringsidkare har informerats
om CE-märkning, vilka dokument som ska finnas tillgångliga för myndigheten
med mera, se bilaga.
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Summary
In the autumn 2012 the Swedish Consumer Agency (SCA) received 11
anonymous entries on anti-slip protections that lacked the CE mark. Anti-slip
protections are personal protective equipment (PPE) that shall be CE marked.
SCA is a market surveillance authority that, among other duties, shall ensure
that the PPE directive (89/686/EEC) is in compliance.
During 2010 almost 27000 people were injured in slipping accidents due
to snow and ice. The injuries were of the dignity that the persons had to seek
emergency care. By far the most common injury in both men and women
are fractures. Due to these facts the SCA decided to extend the surveillance
to all anti-slip protections sold by the traders that were among the entries.
In all 29 anti-slip protections were checked.
The surveillance was carried out by screening of the CE-mark and review
of documents. No physical test of the products was made.
When it comes to anti-slip protection there is no standard to use when testing.
The Notified Body (NB) must therefore by themselves find out how the product
will be tested to meet the safety requirements in the PPE directive.

Results
Of the controlled 29 anti-slip protections only 19 were correct CE marked.
Of these, 15 came from Brunngard Group AB and 4 from Mercante Sweden AB.
Several of these anti-slip protections were found at other retailers that were
included in the control. There were 7 anti-slip protections that were improperly
CE marked. The remaining 3 lacked the CE mark.
Written and oral communications have been held with several traders.
They showed great interest in following the directive and had many questions
about tests and Notified Bodies. All of the involved traders have been informed
of the CE marking and documents that can be required by the authority.
For more details, please read the appendix.
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1. Bakgrund
Under hösten 2012 inkom 11 anonyma anmälningar på halkskydd som
saknade CE-märke till myndigheten. Halkskydd utgör personlig skyddsutrustning kategori II som ska vara CE-märkta. Konsumentverket är
marknadskontrollerande myndighet som bland annat ska se till att lagen
om personlig skyddsutrustning för privat bruk1 (PSUL) efterlevs. Som
förtydligande och komplement till lagstiftningen har Arbetsmiljöverket
i samarbete med Konsumentverket utfärdat föreskrifter2.
Många skadas svårt i halkolyckor, se skadestatistik nedan. Det enklaste sättet
att förebygga en halkolycka är att bära halkskydd. Konsumentverket beslutade
att utöka kontrollen till samtliga halkskydd som såldes av de i anmälningarna
nämnda näringsidkarna. Några av anmälningarna kunde kopplas samman så
det blev 10 näringsidkare som ombads att skicka in varuprov, bruksanvisning
samt teknisk dokumentation, (typkontrollintyg och försäkran om överensstämmelse) för de halkskydd som de tillhandahöll. Totalt omfattade kontrollen
29 halkskydd.

1.1 Skadestatistik
Under 2010 skadades nästan 27 000 personer i singelolyckor till följd av snö
och is så allvarligt att de fick uppsöka en akutmottagning. Av de skadade var
drygt 16000 kvinnor. Uppgifter från MSB:s skadefaktablad 2013-02-07.3
Plats

Andel i procent
Män

Kvinnor

Promenadväg, parkering i bostadsområde

38,2

30,8

Trottoar, gångbana

16,1

22,9

Väg, gata

12,5

19,0

Hållplats, parkering etcetera

7,8

6,7

Skolgård

4,4

4,0

Butiks och handelsområde

2,1

2,4

Park, kyrkogård

0,7

1,8

18,2

12,4

100,0

100,0

Annat och ospecificerat
Totalt

Tabell ur MSB:s skadefaktablad 2013-02-0 1
Den i särklass vanligaste skadan hos både män och kvinnor är frakturer.
Därefter följer kontusioner/ blodutgjutningar.

1

SFS 1992:1326.
Utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7.
3
Kontaktperson Jan Schyllander, MSB. Källa: IDB Sverige, Socialstyrelsen.
2
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De övre extremiteterna är de kroppsdelar som är mest utsatta vid den här
typen olyckor. Detta gäller både män och kvinnor. Hos män är det vanligare
med skador på axel och skuldra medan kvinnor har flest skador på underarmar
och handleder.
En jämförelse av skadebilden kan göras med uppgifter i rapporten Vem halkar
på snö och is?4 från 1998. Skadebilden är densamma; underarm, handled och
fotled hörde till de kroppsdelar som skadades oftast. Därefter följde knä-,
underben-, överarm-, skall- och axelskador.

4

Konsumentverket Rapport 1998:21, En rapport om halkolyckor, av Joanna Pasikowska.
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2. Metod
2.1 Genomförande
Kontrollen genomfördes enbart som en granskning av CE-märkning samt
av de dokument som ska finnas för att få CE-märka produkten, det vill säga
typkontrollintyg, försäkran om överensstämmelse samt bruksanvisning.
För mer information se bilaga 2.

2.2 Standard
När det gäller halskydd finns det ingen standard att prova mot. Det Anmälda
organet (Notified Body) måste därför själva finna ut hur produkten ska provas
för att uppfylla säkerhetskraven i PSUL och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Den provningsmetod som laboratoriet vill använda ska vara godkänd av det
landets ackrediteringsorgan.

2.2.1 Exempel på testmetod
Glenn Berggård, Luleå tekniska universitet, har skrivit en rapport från
erfarenheter av genomförda tester av halkskydd5.

5
Teknisk rapport L 2008:28, Principiella utformningar av halkskydd för fotgängare, Luleå tekniska
univeristet, Glenn Berggård. ISSN: 1402-1536 ISBN 978-91-86233-10-5.
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3. Resultat
Av de kontrollerade halkskydden var 19 korrekt CE-märkta. Av dessa kom
15 från Brunngård Group AB och 4 från Mercante Sweden AB. Flera av dessa
skydd återfanns även hos andra återförsäljare som ingick i kontrollen. Det var 7
skydd som var felaktigt CE-märkta. Resterande 3 skydd saknade CE-märkning.
Sammanställning av resultaten finns i bilaga 1.

3.1 Engelsons Postorder AB
Företaget uppmanades att skicka in varuprov samt dokumentation för
två halkskydd.
Resultat:
Produkterna var inte CE märkta. De inskickade dokumenten utgjorde
inte fullgott underlag för att få CE märka produkten.

3.2 Outdoor
Företaget uppmanades att skicka in varuprov samt dokumentation
för fyra halkskydd.
Resultat:
Ett halkskydd var i form av en galosch. Eftersom den hade slutat att säljas så
efterfrågades inte några dokument för produkten. I sortimentet fanns också
en snösko, vilken inte bedömdes som personlig skyddsutrustning
De övriga två produkterna var identiska med två produkter från Brunngård
Group AB. Det fanns formella brister i dokumentationen; t.ex. fullständiga
uppgifter om Notified Body.

3.3 Sjöstedts of Sweden
Företaget uppmanades att skicka in varuprov samt dokumentation för ett
halkskydd.
Resultat:
Produkten var felaktigt CE-märkt eftersom det vid dokumentkontroll framkom
att det saknas typkontrollintyg och försäkran om överensstämmelse.

3.4 Clas Ohlson
Företaget uppmanades att skicka in varuprov samt dokumentation för fyra
olika halkskydd.
Resultat:
Tre av halkskydden är identiska med några av halkskydden som ingår
i Brunngård Group AB:s sortiment. För dessa produkter har erforderlig
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dokumentation inkommit från Brunngård Group AB. Något varuprov på
halkskyddet ”Asaklitt” skickades inte in. Dock liknar det mycket ett halkskydd
modell JH230 från Crevator AB. För den modellen utgjorde inte redovisad
dokumentation underlag för CE-märkning.

3.5 XXL Sport och vildmark
Företaget uppmanades att skicka in varuprov samt dokumentation för tre
halkskydd.
Resultat:
Företaget var återförsäljare av halkskydd av märkena ”Nordic Grip” och ”Kalix”.
Dokumentation för dessa produkter har inkommit från Mercante Sweden AB
respektive Brunngård Group AB. Halkskyddet ”Snowline Brodder” var felaktigt
CE-märkt eftersom det saknades dokument som kan styrka att produkten
uppfyller gällande säkerhetskrav.

3.6 Mercante Sweden AB
Företaget uppmanades att skicka in varuprov samt dokumentation för fem
olika halkskydd av märket ”Nordic Grip”.
Resultat:
Ingen av produkterna var CE-märkta på själva produkten. CE-märke fanns på
förpackningarna hos fyra av produkterna. För alla skydden utom ”Nordic Grip
Mini” uppvisades erforderlig dokumentation. Det fanns dock vissa brister i
dokumentationen. Konsumentverket bedömde att även produkten ”Nordic Grip
Mini” är en personlig skyddsutrustning och därför omfattas av samma krav som
de övriga produkterna.

3.7 Brunngård Group AB
Företaget uppmanades att skicka in varuprov samt dokumentation för sexton
olika halkskydd. Produkten Spiky+ hade dock en annan tillverkare, se nedan
ContiTech Scandinavia AB.
Resultat:
Alla produkter utom ”Thulin-brodden” och ”Dubby Art” var CE-märkta på själva
halkskyddet. För alla produkterna uppvisades erforderlig dokumentation. Dock
fanns det mindre administrativa brister i dokumenten, som t.ex. fullständiga
uppgifter om det Anmälda organet (Notified Body).

3.8 Crevator AB
Företaget uppmanades att skicka in varuprov samt dokumentation för fyra
halkskydd.
Resultat:
Eftersom det inte inkom några varuprov har jämförelse med andra halkskydd
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gjorts enbart med hjälp av bilder från företagets websidor. Modellen JH221
är mycket likt halkskydd Mercante Sweden AB modell ”Nordic Grip Easy”.
Modellerna JH201 och JH233 är mycket lika halkskydden Brunngård Group AB
modellerna ”Stability” respektive ”Kalix”. Handlingar som inkommit från ovan
nämnda två företag anses omfatta även Crevators produkter. För modellen
JH230 utgör inkomna handlingar inte tillräckligt underlag för CE-märkning.
Det halkskyddet är mycket likt halkskyddet Asaklitt från Clas Ohlson.

3.9 Fladen Fishing AB
Anmälan grundas på ett reklamutskick där halkskyddet omnämns endast som
”Broddar”. Företaget uppmanades att skicka in varuprov samt dokumentation
för halkskyddet.
Resultat:
Från företaget inkom halkskyddet ”Isbroddar/Ice Cleats”. Redovisad
dokumentation utgjorde inte tillräckligt underlag för CE-märkning.

3.10 ContiTech Scandinavia AB
Företaget uppmanades att skicka in dokumentation för halkskydd ”Spiky plus”
(Spiky+).
Resultat:
Halkskyddet var felaktigt CE-märkt eftersom redovisad dokumentation inte
utgjorde underlag för CE-märkning. Företaget har efter ärendehandlingens
avslutande inkommit med ett typkontrollintyg för produkten.
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4. Analys
De flesta av näringsidkarna hade inte kännedom om att halkskydd är
personlig skyddsutrustning, kategori II. Endast två företag, Brunngård
Group AB och Mercante Sweden AB kunde visa upp rätt dokumentation
för CE-märkning. Vissa formella brister förelåg som företagen har
uppmanats att rätta till.
Det saknas en standard för denna typ av skyddsutrustning men Finnish
Institute of Occupational Health6 har genomfört tester och sedan kunnat
utfärda typkontrollintyg för produkter från både Brunngård Group AB
och Mercante Sweden AB. Notified Body TÜV Rheinland7 har efter
ärendehandlingens avslutande utfärdat typkontrollintyg åt företaget
ContiTech Scandinavia AB.
Inskickade dokument från övriga näringsidkare innehöll flera olika typer
av intyg, vilka inte kunde utgöra underlag för CE-märkning. Några hade
till exempel intyg med hänvisning till standarden för skobroddar vid
isklättring. Flera intyg var skrivna av laboratorier som inte är Anmält
organ. Många intyg var felformulerade och innehöll inte de uppgifter
som ska finnas för att kunna CE-märka en produkt.

6
7

Anmält organ (Notified Body) 0403.
TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg. NB 0197.
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5. Slutsatser
Skriftlig och muntlig kommunikation har hållits med flera näringsidkare.
De visade stort intresse för att göra rätt och hade många frågor om tester
och testlaboratorium. Samtliga i kontrollen ingående näringsidkare har
informerats om CE-märkning, vilka dokument som ska finnas med mera,
se bilaga.
Några halkskydd har tagits bort från marknaden. Samtliga ärenden har avslutats
med påpekande om att rätta till brister och/eller påpekande att produkter som
utgör personlig skyddsutrustning, klass II, inte får säljas utan CE-märke samt
att de ska kunna uppvisa dokumentation som styrker att de uppfyller gällande
krav. Utöver dessa dokument ska det finnas bruksanvisning på svenska.
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6. Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning resultat marknadskontroll halkskydd 2012/2013
Bilaga 2: Marknadskontroll

Bilaga 1
Sammanställning resultat marknadskontroll halkskydd 2012/2013
Företag

Antal

Engelsons
postorder

2

Outdoor Örebro

4

Sjöstedts of
Sweden

1

Clas Ohlson

4

XXL Sport och
vildmark

3

Mercante
Sweden AB

5

Brunngård
Group AB

16

Dubblett

CE-märkt

Fel CE-märkt
2 nej

2

Dokument

Kommentar

Ej godkända för Ce-märkning

Produkterna tillhandahålls inte
längre på marknaden
Isgaloschen tillhandahålls inte längre
på marknaden. Snösko Classic är
ingen personlig skyddsutrustning.

2 ja

1

Se Brunngård Group AB

nej

1

Saknas

4

3 ja

1 (modell
Asaklitt), se
Crevator AB

2

2 ja,
se Brunngård Group AB
och Mercante Sweden AB

1

4 ja, dock endast på
förpackning, 1 nej

Se Brunngård Group AB

Modell Asaklitt, se Crevator AB.

För Snowline Brodder saknas
erforderliga dokument för
CE-märkning, övriga se
Brunngård Group AB och
Mercante Sweden AB

Produkterna certifierade av Finnish
Institute of Occupational Health

Konsumentverkets bedömning är
att Nordic Grip också är en personlig
skyddsutrustning och därför ska var
CE-märkt.

1

13 ja, 2 saknade CEmärkning på produkten.

1, Spiky Plus

Produkterna certifierade av Finnish
Institute of Occupational Health

Modell Spiky Plus, se ContiTEch
Scandinavia AB

3

3 ja,
se Brunngård Group AB
och Mercante Sweden AB

1, modell
JH 230

Se Brunngård Group AB och
Mercante Sweden AB. För modell
JH 230 är inkomna dokument inte
godkända för CE-märkning

Modell JH 230 liknar modell Asaklitt
från Clas Ohlson

Crevator AB

4

Fladen Fishing
AB

1

1

Inkomna dokument är inte
godkända för CE-märkning.

ContiTech
Scandinavia AB

1

1

Inkomna dokument är inte
godkända för CE-märkning.

Företaget har, efter ärendet
avslutats, skickat in ett
typkontrollintyg.

Bilaga 2

Marknadskontroll
Allmänt om marknadskontroll
Medlemsstaterna i EU är skyldiga att bedriva marknadskontroll av produkter
som släpps ut på marknaden. Krav på att marknadskontroll ska bedrivas finns
bl.a. i EU-förordning 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll samt
förordning (2005:893) om marknadskontroll av varor. Det är medlemsstaternas myndigheter som ska utföra marknadskontroll och härigenom tillse
att produkter som saluförs uppfyller krav på säkerhet, hälsa, miljö och andra
lagstadgade egenskaper. I Sverige är Konsumentverket en av flera marknadskontrollerande myndigheter.
Marknadskontroll syftar inte bara till att skydda konsumenternas säkerhet och
hälsa, utan också till att säkerställa likvärdiga konkurrensförhållanden mellan
företag. Oseriösa näringsidkare ska inte få skaffa sig konkurrensfördelar i form
av lägre priser eller annat genom att bjuda ut produkter som inte är säkra.
Därmed ska marknadskontroll i förlängningen också bidra till att EU:s inre
marknad fungerar effektivt.
Konsumentverkets marknadskontroll sker huvudsakligen som stickprovskontroller inom olika produktgrupper eller genom tillsynsbesök hos utvalda
näringsidkare. Marknadskontroll kan också ske med anledning av olycksfall,
eller på grund av information som Konsumentverket fått genom en anmälan,
eller information från en annan medlemsstat.
För att personlig skyddsutrustning (PSU) för privat bruk ska få säljas måste
den uppfylla grundläggande hälso- och säkerhetskrav enligt lagen (1992:1326)
om personlig skyddsutrustning för privat bruk (PSUL). Kraven avser bland
annat skyddsverkan, utformning, märkning och produktinformation. Kraven
som ställs i PSUL kompletteras av de rättsliga åtgärder som produktsäkerhetslagen (2004:451) och produktsäkerhetsförordningen (2004:469) ger grund för.
EU-direktivet 89/686/EEG om personlig skyddsutrustning har införlivats
i svensk lagstiftning bl.a. genom PSUL samt föreskrifter från Arbetsmiljöverket
(AFS1996:7) som tagits fram i samråd med Konsumentverket.

Näringsidkarens skyldigheter
För att Konsumentverket ska kunna bedöma om en produkt uppfyller gällande
krav är näringsidkaren skyldig att på begäran av verket lämna de upplysningar,
handlingar, varuprover och liknande som behövs för tillsynen. Om en sådan
begäran inte följs kan Konsumentverket förelägga näringsidkaren att fullgöra
sin skyldighet. Ett sådant föreläggande förenas då normalt med ett vite.
Om en produkt skulle visa sig ha bristande skyddsverkan eller vara farlig på
annat sätt kan näringsidkaren förbjudas att tillhandahålla produkten, åläggas
att lämna säkerhets- eller varningsinformation samt åläggas att återkalla

produkten. En näringsidkare som medvetet eller oaktsamt bryter mot lagen
riskerar att åläggas en sanktionsavgift.

Regler för PSU mot bakgrund av EU-direktivet 89/686/EEG
om personlig skyddsutrustning:
Olika grupper av näringsidkare
Tillverkare
Den som tillverkar en personlig skyddsutrustning eller låter konstruera
eller låter tillverka en utrustning och saluför den i eget namn eller under eget
varumärke är att anse som tillverkare. Är nämnde näringsidkare inte etablerad
inom EU/EES kan en representant inom gemenskapen enligt skriftlig fullmakt
ha rätt att utföra vissa uppgifter i tillverkarens ställe.
Eget varumärke:
Det är vanligt att en svensk näringsidkare (NI) säljer personlig skyddsutrustning
under eget namn eller varumärke (namn på den som fysiskt tillverkat produkten
finns inte angivet på densamma). I detta fall ska det finnas ett typkontrollintyg
utställt till företaget med det egna varumärket, och företaget ska ha upprättat ett
intyg om överensstämmelse.
Dubbel märkning:
I det fall en NI säljer en produkt under eget varumärke, men har kvar
fullständiga uppgifter i produktinformation/märkning om vem som är den
ursprunglige tillverkaren, betraktas den förstnämnda NI som distributör
och inte tillverkare. Typkontrollintyget ska vara utställt på den ursprunglige
tillverkaren och intyg om överensstämmelse ska också vara undertecknat
av den ursprunglige tillverkaren.
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/ppe/ppe_horizontal
_rfu_en.pdf, punkt 130.

Importör
Den som är etablerad inom EU/EES och som släpper ut en personlig
skyddsutrustning inom EU/EES från en tillverkare i tredje land är
importör. Om produkten inte säljs under eget (importörens) varumärke
gäller ursprungstillverkaren som tillverkare, se ovan. För dubbelmärkning,
se ovan.
Distributör
Distributör är den som säljer eller tillhandahåller en personlig skyddsutrustning på marknaden och som inte är importör eller tillverkare.
Benämningen återförsäljare används ofta som synonym till distributör.

Allmänna krav på den som är att anse som tillverkare
För all personlig skyddsutrustning gäller att tillverkaren eller dennes
representant inom EU/ EES-området ska:


sammanställa en teknisk dokumentation. Den ska innehålla alla
relevanta fakta om de åtgärder tillverkaren använder för att säkerställa
att utrustningen uppfyller grundkraven i EU-direktivet 89/686/EEG,



lämna produkten för typkontroll till ett anmält organ, vilket utfärdar
typkontrollintyg om produkten uppfyller tillämpliga krav. Detta gäller
inte för utrustning av enkelt slag, s.k. kategori I, se nedan,



upprätta en särskild, skriftlig försäkran om att produkten uppfyller
grundkraven i EU-direktivet 89/686/EEG och att produkten är identisk
med den som lämnats för typkontroll ("försäkran/intyg om
överensstämmelse"),



lämna produktinformation på svenska, bland annat bruksanvisning,
för produkter som ska säljas i Sverige,
CE-märka produkten. Märkningen ska vara väl synlig, lättläst och
beständig.



Skyddskategorier
Personlig skyddsutrustning delas in i tre olika kategorier beroende på
vilka risker de ska skydda mot. Vilka krav en utrustning måste uppfylla
har att göra med vilken kategori denne tillhör.

Enklare utrustning – kategori I
Hit räknas enklare skydd som är avsedda att skydda mot minimala risker,
bland annat skyddshandskar för trädgårdsarbete och solglasögon. Kraven
för denna typ av skyddsutrustning förutsätts vara uppfyllda om utrustningen
har CE-märkning grundad på tillverkarens egen bedömning av att de
grundläggande säkerhetskraven är uppfyllda, så kallad självcertifiering.
Vanligaste skydden – kategori II
De flesta personliga skyddsutrustningar för privat bruk tillhör vad som
brukar benämnas kategori II. Hit hör de flesta sportskydd såsom exempelvis
kroppsskydd för MC, skidhjälmar, flytvästar m.m. Samtliga produkter som
faller in under denna kategori ska typkontrolleras, vilket innebär att tillverkaren ska lämna produkten till ett särskilt laboratorium som utgör en
opartisk kontrollinstans – anmält organ – (eng: Notified Body), för att få
ett typkontrollintyg (eng: EC type-examination certificate). Detta visar att
produkten uppfyller de grundläggande säkerhetskraven.

Komplicerad utrustning – kategori III
Till denna kategori räknas personlig skyddsutrustning som ska skydda
mot livsfara eller allvarlig bestående skada och där användaren inte själv
kan upptäcka risken i tid. Det kan röra sig om skydd mot elektriska risker,
kemikalier och joniserande strålning eller exempelvis dykapparater och
fallskydd. För kategori III-utrustningar krävs dessutom att tillverkningskontrollen ska ske under överinseende av ett anmält organ.

Vad innebär CE-märkningen?
CE-märket på en produkt betyder att tillverkaren intygar att den uppfyller
EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett
handelsmärke som gör att en produkt kan säljas fritt över nationsgränserna
inom EU. Bara produkter som uppfyller kraven i tillämpliga EU-direktiv får
CE-märkas. Kraven i EU:s olika direktiv har överförts till svenska regler och
motsvarande regler ska finnas i alla EU-stater.
Kopplat till CE-märket är också en "försäkran om överensstämmelse". Det är
i detta dokument som tillverkaren försäkrar att en produkt överensstämmer
med EU:s säkerhetskrav. För personlig skyddsutrustning som tillhör kategori II
respektive III ska dokumentet också innehålla en referens till typkontrollintyget
och uppgifter om vilket anmält organ som utfärdat intyget. Tillverkaren ska
försäkra att den serietillverkade produkten är identisk med den som lämnats
för typkontroll. För kategori III krävs också att information om tillverkningskontrollen finns med.
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