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Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00. 

Fax: 0455-35 31 00. Webbplats: www.boverket.se 

Marknadskontroll av motordrivna portar 

Boverket och Arbetsmiljöverket kommer under år 2019 att inleda marknadskon-

troll av motordrivna portar som omfattas av både byggproduktsförordningen
1
 och 

maskindirektivet
2
.  

Marknadskontroll innebär kontroll av att produkter som släpps ut på marknaden 

uppfyller gällande krav. 

Boverket är ansvarig myndighet för marknadskontroll av byggprodukter som till-

handahålls på marknaden i Sverige. Arbetsmiljöverket är ansvarig myndighet för 

marknadskontroll av maskiner som tillhandahålls på marknaden i Sverige.  

I detta marknadskontrollprojekt för motordrivna portar kommer Boverket och 

Arbetsmiljöverket att ge information och vägledning om gällande krav avseende 

prestandadeklarationer och CE-märkning enligt byggproduktsförordningen samt 

CE-märkning enligt maskindirektivet. Vi kommer också ställa krav på ekono-

miska aktörer som inte uppfyller kraven. 

Vid genomförandet kommer Boverket och Arbetsmiljöverket även kontakta ett 

antal berörda företag för kontroll. Då kontrollen omfattar två olika regelverk kan 

företagen bli kontaktade av både Boverket och Arbetsmiljöverket var för sig. 

Kontrollen innebär granskning av både dokumentation och eventuella tekniska 

brister. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011om fastställande av harmoniserade 

villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG 
2
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG om maskiner och om ändring av direktiv 

95/16/EG, införlivat i den svenska lagstiftningen som AFS 2008:3 om maskiner 
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Om gällande regler 

Byggproduktförordningen 

Portar och liknande produkter som omfattas av den harmoniserade standarden EN 

13241-1:2003+A1:2011 omfattas av krav på prestandadeklaration och CE-

märkning. Sedan 1 juli år 2013 ska byggprodukter som omfattas av en harmonise-

rad standard vars samexistensperiod löpt ut vara försedda med en prestandadekla-

ration och CE-märkning som överensstämmer med kraven i byggproduktförord-

ningen. Det behövs för att produkterna ska få säljas inom EU samt inom övriga 

länder som är anslutna till den inre marknaden. I korthet innebär byggproduktför-

ordningen ett gemensamt europeiskt sätt att bedöma och beskriva byggprodukters 

egenskaper. Metoder och kriterier för bedömning av väsentliga egenskaper finns i 

harmoniserade standarder.  

Tillverkaren ska upprätta en prestandadeklaration och CE-märka produkten innan 

den tillhandahålls för första gången på marknaden. Prestandadeklarationen ska 

vara upprättad i enlighet med mallen och instruktionerna i byggproduktförord-

ningens bilaga III. Länk finns på Boverkets webbplats. För produkter som säljs i 

Sverige ska prestandadeklarationen vara på svenska. Genom att CE-märka pro-

dukten tar tillverkaren ansvar för att produkten överensstämmer med angiven pre-

standa. 

 

Föreskrifterna om maskiner, AFS 2008:3 (Maskindirektivet) 

Motordrivna portar som är tagna i drift efter 28 december år 2009 ska vara CE-

märkta enligt säkerhetskraven i maskindirektivet. Det finns även harmoniserande 

standarder för motordrivna portar som precisierar de generella reglerna i 

föreskrifterna. Syftet med produktreglerna är att säkerställa enhetliga krav och att 

de produkter som säljs är säkra att använda inom EU samt inom övriga länder som 

är anslutna till den inre marknaden. Motordrivna portar som är tagna i bruk efter 

28 december år 2009 ska vara CE-märkta och försedda med en försäkran om 

överensstämmelse enligt de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i AFS 

2008:3. Genom att CE-märka maskinen tar tillverkaren ansvar för att maskinen 

överensstämmer med säkerhetskraven i AFS 2008:3.  

 

Dokumentationskontroll 

Boverket kan till exempel komma att efterfråga följande dokumentation:    

 prestandadeklaration (på svenska)  

 CE-märkning 

 dokumentation som visar hur tillverkaren bestämt produkttypen 

 dokumentation som styrker tillverkarens styrning av tillverkningskontroll 

 

 



  3(3) 

    

 

Arbetsmiljöverket kan till exempel komma att efterfråga följande  

dokumentation: 

 CE-märkning 

 försäkran om överensstämmelse 

 bruksanvisning  

 delar av den tekniska tillverkningsdokumentationen 

 

Boverkets och Arbetsmiljöverkets kommunikation med enskilda företag skyddas 

av sekretess i de delar den berör uppgifter om enskildas affärs- eller driftförhål-

landen. Boverkets och Arbetsmiljöverkets beslut i marknadskontrollärenden är 

alltid offentliga. 

 

Om ni känner till företag som skulle ha nytta av informtaionen, men som inte har 

fått brevet, får ni gärna skicka det vidare till dem. Informationsbrevet finns 

dessutom publicerat på www.boverket.se/mk. Det går också bra att upplysa 

Boverket eller Arbetsmiljverket om sådana företag. 

 

  

  

 

Vid frågor: 

Om ni har frågor om mark-

nadskontrollen eller vill tipsa 

oss om företag som också borde 

få denna information går det att 

kontakta Boverket eller Ar-

betsmiljöverket via e-post:  

 

Boverket: 

marknadskontroll@boverket.se 

ange dnr 934/2019 

 

Arbetsmiljöverket: 

marknadskontroll@av.se 

 

Mer information om prestandadeklaration, försäkran om 

överensstämmelse, CE-märkning och marknadskontroll: 

 

Boverket: 

http://www.boverket.se/ce  

http://www.boverket.se/mk  

 

 

 
 

Arbetsmiljöverket: 

https://www.av.se 
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