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KORT OM SIKKERHEDSSTYRELSEN
• Myndighed under Erhvervsministeriet

• Center for markedsovervågning

• Ansvar for teknisk sikkerhed i Danmark

• Sikkerhed i alt fra sutter til kraftværker

• ISO 9001 certificeret juli 2017

• Cirka 140 ansatte

• Forskellige faggrupper: Jurister, økonomer, 

ingeniører, el-installatører, maskinmestre, 

HK’ere etc.



ORGANISATION



SIKKERHEDSSTYRELSEN ARBEJDER FOR
• At skabe tillid og stærke vækstvilkår

• At mindske risiko for personskade og tab

af værdier

• At gøre det let at drive virksomhed og sikkert 

at agere som forbruger

→ Gennem risikobaseret 

markedsovervågning - der hvor risikoen er 

størst, og regelefterlevelse er lavest 



SIKKERHEDSSTYRELSENS STRATEGI

• Vi skal være en moderne, serviceorienteret og 

digital myndighed.

• Danske virksomheder skal have Europas bedste 

vækstvilkår. Produktiviteten og væksten skal 

styrkes, og samtidig skal forbrugerne kunne 

agere i et sikkert, globalt marked. 

Det stiller krav til os som myndighed 

• – i dagligdagen og i vores strategiske fokus.

VISION

Sikkerhedsstyrelsens vision er at skabe stærke 

vækstvilkår og give forbrugeren det bedste 

udgangspunkt for at træffe sikre valg

MISSION

Sikkerhedsstyrelsen skaber konkurrencedygtige

rammevilkår og sikre markeder inden for

sit myndighedsområde



STRATEGI 2017-2020
VISION 2020

• Vi skal være en moderne, serviceorienteret og 

digitalmyndighed 

• Statsligt servicefællesskab for 

markedsovervågning – i Esbjerg 

• Serviceleverandør for andre myndigheder 

• Én indgang for virksomheder og borgere 

• Mere for mindre 

• Vækst og udvikling i hele Danmark 



SIKKERHEDSSTYRELSENS
SIGNATURFILM

• Citater fra strategien:

•

”Ved at forstå kunderne, deres adfærd og deres 

brugeroplevelse, vælger vi de rette digitale 

teknologier til at skabe hurtige og effektive 

kundeforløb.”

• ”Vi skal implementere automatiserede 

forretningsprocesser, der kan understøtte 

strakssagsbehandling, brugervenlighed og 

risikobaseret markedsovervågning.”

file://prod.sitad.dk/dfs/CU2207/enheder/AFDELINGER/1 - Ledelse og Politik/IMG_0169.MOV.t66wc43.partial


HENSIGTEN MED SERVICE FÆLLESSKABER 
OG BEDRE BALANCE II

• Regeringen samler en række 

regulerings- og tilsynsopgaver med 

produktsikkerhed, der i dag er spredt 

ud over flere institutioner og 

ministerier, i et Center for 

Markedsovervågning i 

Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg. 



TRINVIS SAMLING AF STATENS 
TILSYNSOPGAVER 

Samling af produkttilsyn

Center for Markedsovervågning

Konsolidering af nærlig-

gende tilsynsopgaver 

Sikkerhedstilsynet

Kilde: Moderniseringsstyrelsen 

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Samling af tilsynsopgaver

Statens Tilsynsstyrelse



FORDELE VED SAMLING AF MARKEDS-
OVERVÅGNINGSOPGAVER & DIGITALISERING 

• Én indgang for 

virksomheder og forbrugere

• Større samlet effekt af 

markedsovervågningen

• Ensartet sagsbehandling 

på tværs af områder

• Effektiv ressource-

udnyttelse

• Bedre dataindsamling

• Forbedre risikomodeller

• Strakssagsbehandling

• Mobilityløsninger

• Kortere sags-

behandlingstider



MARKEDSOVERVÅGNING  I 
SIKKERHEDSSTYRELSEN

• Erfaring fra andre produktområder

• LVD - Lavspændingsdirektivet

• Generel Produktsikkerhed

• Legetøj

• Fyrværkeri

• Gas

• Metrologi – måleinstrumenter

• Synergieffekter

• Produktet som centrum

• Kontrol i én process

• Virksomhedsbaseret markedsovervågning

• Egenkontrol

• Risikobaseret tilgang



MARKEDSOVERVÅGNING = KERNEFORRETNING
ÉN STANDARDPROCES
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MARKEDSOVERVÅGNING – SYNERGI

• Samlet dokumentkontrol på et eller flere 

direktivområder – fra 2019

• LVD

• RED

• EMC

• Ecodesign

• Energimærkning

• Samling af tests

• ”Hele vejen rundt” et sted



SIKKERHEDSSTYRELSENS GENERELLE 
BEFØJELSER

• Mulighed for udtage produkter vederlagsfrit til test.

• Udføre tilsyn både anmeldt og uanmeldt.

• Viderefakturering af test omkostninger ved påbud



HVAD ER MULIGHEDERNE FOR 
INDSIGELSER?

• Inden der træffes en afgørelse partshøres parten hvor 

svaret vil indgå i grundlaget for afgørelsen i sagen.

• Sikkerhedsstyrelsen er klageinstans for arbejde udført 

af sekretariatet.

• Energiklagenævnet er øverste klageinstans for 

afgørelser truffet efter de væsentligste love inden for 

energiområdet.



HVORDAN KAN VIRKSOMHEDERNE 
HJÆLPE?

• Ved kendskab til produkter,, der ikke opfylder kravene 

kan virksomhederne anmelde det til 

Sikkerhedsstyrelsen.

• Dokumentation og egnekontrol.



FREMTIDEN FOR SEKRETARIATET?

• Sikkerhedsstyrelsen har valgt at fortsætte samarbejdet 

med det nuværende sekretariatet indtil 30. juni 2019.

• Ændringer vil ske i step for at sikre en blød overgang.

• Sikkerhedsstyrelsen og sekretariatet vil have indsatser 

sideløbende med hinanden.



SEKRETARIATETS HOVEDOPGAVER 

1. Føre tilsyn med om energirelaterede produkter 

opfylder krav fra ecodesign, og om oplysninger om 

energimærkning er korrekte. 

2. Kontrollere krav fra energimærkning i butikker 

(både fysiske og webshops) og i salgsmateriale.

3. Håndtere anmeldelser og besvare henvendelser 

generelt - fra producenter, importører, detailhandel, 

forbrugere og andre interessenter.

4. Bistå Sikkerhedsstyrelsen i internationale 

sammenhænge (AdCO-samarbejdet, EU-projekter...)



HVORDAN KAN I BRUGE 
SEKRETARIATET?

• Vejledning om gældende krav fra ecodesign og/eller 

energimærkning.

• Vejledning om kommende lovkrav, fx ny 

energimærkning og EU-databasen EPREL.

• Vejledning om krav til dokumentation.



SIKKERHEDSSTYRELSENS DELTAGELSE I 
INTERNATIONAL SAMARBEJDE

• Sikkerhedsstyrelsen har overtaget Energistyrelsens 

deltagelse i EEPliant 2.

• Deltager sammen med Energistyrelsen i det nordiske 

samarbejde, Nordsyn.

• Deltager sammen med Energistyrelsen i det 

europæiske samarbejde, ADCO Ecodesign / Energy 

Labelling.



NIVEAU FOR MARKEDSOVERVÅGNING
(HISTORISK)

2016 (Ecodesign og Energimærkning)

Produkt test

Kontrol af dokumentation

2017 (Ecodesign og Energimærkning)

Produkt test 70

Kontrol af dokumentation 97

• Butikskontrol og kontrol af mærkning i netbutikker

indgår ikke i tallene.

• Se mere i årsrapporterne på ens.dk



NIVEAU FOR MARKEDSOVERVÅGNING

• 2018: Ca 200. produkter kontrolleret – primært kontrol 

af dokumentation

• Butikskontrol og kontrol af mærkning i netbutikker er 

ikke udført i 2018.

• 2019: Målsætning er samme niveau som tidligere.

• Fokus på butikskontrol og kontrol af mærkning i 

netbutikker i 2019.

• Synergi i vores test og kontrol af dokumenter.



KONTAKT





Sik@sik.dk

Sik.dk

@Sikkerhedsstyrelsen

@Sikkerhedsstyrelsen



SPØRGSMÅL?

Tak for 

opmærksomheden


