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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 150 ansatte

• Forskellige faggrupper: Jurister, økonomer, 

ingeniører, el-installatører, maskinmestre, 

HK’ere etc.



SIKKERHEDSSTYRELSEN ARBEJDER FOR
• At skabe tillid og stærke vækstvilkår

• 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 



CENTER FOR MARKEDSOVERVÅGNING

Samarbejde på tværs:

• Lavspændingsdirektivet

• GPSD

• Legetøj

• Gas

• Maskindirektivet (Delvis)

• Trykudstyrsdirektivet

• Byggevareforordningen

og mange flere…

Synergieffekter:

• Produktet i fokus 

• Én indgang for virksomheden



ANSVARSDELING
• Policy er hos Energistyrelsen
• Deltagelse i regeludvikling

• Hvilke krav er der til…

• Energimærkers udformning

• EPREL-databasen

• Markedsovervågning hos Sikkerhedsstyrelsen
• Anmeldelse af produkt

• Spørgsmål til sager

• Spørgsmål til resultater af tilsyn mv.

• Deltagelse i Administrative Co-operation Group 

(AdCo) og Nordsyn i fællesskab mellem Styrelserne



MARKEDSOVERVÅGNING I 2019
• SEE nedlagt pr. 1/7 – 2019

• Stigning af aktivitetsniveauet i 2019 

• Intern oplæring

• Generalister – Fordelt på tværs af styrelsen

• Specialister – Samlet i team

• Deltagelse i EEPLIANT3

• Ventilation til beboelse (RVU)

• Træning/best practice

• New Issues – Samarbejde med AdCo

• Forsøg med VBMO



VIRKSOMHEDSBASERET 
MARKEDSOVERVÅGNING 

• Virksomhedsbaseret tilsynsmetode, der 

vedrører virksomheder samlede 

regelefterlevelse på tværs af produkter

• Tilsynsmetode med fokus på dialog og 

vejledning

• Output: Fokuseret 

markedsovervågningsindsats, der sætter ind 

overfor virksomheder med lav 

regelefterlevelse og øger virksomheders 

opmærksomhed på egenkontrol



MARKEDSOVERVÅGNING FREMADRETTET
• Planlagt stigning af aktivitetsniveauet i 2020

• Proaktive indsatser

• Tilsyn

• Produkter

• VBMO

• Reaktive anmeldelser

• Synergi i markedsovervågning

• Produkt i fokus – Én indgang for 

virksomheden



MÅL FOR 2020
• Digitalisering af processer

• Hæve aktivitetsniveauet med ca. 50 %

• Fremafrettet fordeling – 50/50

• Repræsentativ indsats

• Udbud af rammeaftaler med testlaboratorier

• Øget synergi ved test

• Ny produktsikkerhedslov

• Ensretning af lovtekster og hjemler 



DIGITALISERING OPGAVER 2020
• Straks sagsbehandling

• Mobility løsninger

• Effektiv ressourceudnyttelse

• Kortere sagsbehandlingstider

• AI / image recognition

• Dansk version – Vækstfonden

• Facilitator for danske styrelser

• EU Version – Europa-Kommissionen

• PoC udviklet og testet

• Inkorporering af RAPEX og ICSMS



Incorporation with RAPEX and ICSMS
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A non-compliant product is 
identified

1

The Rapex system is notified2

For each country, the 
solution scans the internet 
for non-compliant product 
for sale.

3

Notifications are sent to 
the countries where the 
product is for sale, so 
they can enforce an action.

4

The solution regularly 
scans the internet to 
see, if the product 
appears again.

5

Ongoing 
information 
exchange with 
ICSMS to coordinate 
proactive efforts
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