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KUNDEN I FOKUS
Som kund hos oss på CDON ska man alltid
kunna känna sig trygg i att samtliga saluförda
produkter på vår marknadplats uppfyller gällande lagstadgade krav för att få säljas.

Det är av yttersta vikt som säljare av dessa
produkter att hålla sig uppdaterad, och
säkerställa att all nödvändig dokumentation
och intyg som krävs finns nära till hands vid
eventuell stickprovskontroll.
Om det framkommer att en samarbetspartner
inte följer de lagstadgade kraven, förbehåller
vi oss rätten att omedelbart pausa försäljningen,
ta bort produkterna och/eller vidta ytterligare
åtgärder som vi anser nödvändiga.

/PRODUKTER SOM KRÄVER
SÄRSKILT TILLSTÅND

!

För att försäljning av följande produktgrupper ska få bedrivas
på marknadsplatsen krävs särskilt tillstånd från CDON:

•

Barnprodukter

•

Livsmedel

•

Bilbarnstolar

•

Läkemedel

•

•

Elektroniska produkter

•

Multimediaprodukter

T ex: laddare, strömkablar,
batterier och lampor.

•

Sängar och madrasser

Leksaker

•

Vuxenleksaker
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LEKSAKER
Leksaker omfattas av ett strikt regelverk med
hårda krav på säkerhet, dokumentation och
märkning för att produkterna ska få säljas.
För att få svar på om produkten ifråga faller
under kategorin ”leksaker” har Europeiska
kommissionen tagit fram guider vilka klargör
om produkterna är att betrakta som leksaker.
Det är säljarens ansvar att hålla sig uppdaterad
kring vilka lagar som gäller för att få sälja dessa.

Några av kriterierna produkterna måste uppfylla är:

•

Vara CE-märkta av tillverkaren.

•

Vara märkta med adress till tillverkaren och importören.

•

Ha rätt varningar och instruktioner
på svenska.

Alla leksaksprodukter som säljs på CDON
Marketplace måste följa gällande lagstiftning.
Jfr: Europeiska kommissionens hemsida

?

Regler om leksaker
Marknadskontroll av leksaker
och barnartiklar

•

Ha en EG-försäkran om överensstämmelse, ofta kallad DoC (Declaration
of Conformity).

•

Ha spårbarhetsmärkning, som går
att koppla till DoC.
Jfr: Märkning av leksaker

Lagen kräver även att produkterna uppfyller följande:

•

Den ska vara säker.

•

•

Den ska vara försedd med korrekta
märkningar och varningar.

Den ska vara säker under hela den
tid som den förväntas användas.

•

•

Leksaker till små barn ska uppfylla
särskilda krav på säkerhet.

Den får inte innebära en risk för
barnet när den används på ämnat
sätt, eller på ett sätt som man kan
förvänta sig med tanke på barns
beteende.
Jfr: Lagen om leksakers säkerhet

/PRODUKTER SOM KRÄVER
SÄRSKILT TILLSTÅND
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BILBARNSTOLAR
Alla bilbarnstolar, bältesstolar/kuddar och
babyskydd som säljs på CDON Marketplace
måste vara Europa-godkända med E-märkning
enligt gällande EG-direktiv eller ECE-reglemente
44-03 (eller nyare version).
År 2014 släpptes en ny märkning vid namn
UNR129 eller i-Size, vilken kommer ersätta
ECRR44 i framtiden. Båda märkningarna
kommer dock samexistera parallellt under
ett antal år framöver.
Jfr: Så skyddar du barnen - regler och tips

SÄNGAR &
MADRASSER
Alla möbler som säljs i Sverige omfattas av
produktsäkerhetslagen (2004:451) vilken ställer
krav på näringsidkare att berörda produkter
som saluförs till landets konsumenter ska
vara säkra.
Om ett företag uppsåtligen, eller av
oaktsamhet, bryter mot sina skyldigheter
enligt lagen kan Konsumentverket ansöka hos
förvaltningsrätten att företaget ska betala en
sanktionsavgift. Sanktionsavgiften är lägst
fem(5) tusen kronor och högst fem(5)
miljoner kronor.
Jfr: Konsumentverket, Produktsäkerhetslagen

/PRODUKTER SOM KRÄVER
SÄRSKILT TILLSTÅND
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SPJÄLSÄNGAR
Alla spjälsängar som säljs på CDON Marketplace måste vara förenliga
med gällande säkerhetsstandarder i Europa, vilka är:

•

SS-EN 716-1:2008 + A1:2013
Möbler för hemmiljö: Småbarnssängar
inklusive hopfällbara barnsängar.
Del 1: Säkerhetskrav

•

SS-EN 716-2:2008 + A1:2013
Möbler för hemmiljö: Småbarnssängar
inklusive hopfällbara barnsängar.
Del 2: Provningsmetoder

I gällande förordningar framgår bland annat att:

•

Sängen inte ska ha lösa, saknade
eller skadade spjälor/delar.

•

Eventuella hörnstolpar ska maximalt
sticka upp någon millimeter.

•

Sängen ska ha högst 65mm mellan
spjälorna i sängsidan och högst 25mm
mellan ribborna i sängbotten.

•

Det ska inte finnas utsågade figurer
i huvud- eller fotända.

•

Madrassen ska vara fast och täcka
hela sängbotten.

•

Ha märkning som visar att den uppfyller
standarden EN 716 för småbarnssängar.

Jfr: Barnsängar och resesängar, Barns och ungas säkerhet,
Säkra barn - Trygga föräldrar, Barnsäng

/PRODUKTER SOM KRÄVER
SÄRSKILT TILLSTÅND
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FÄLLBARA SÄNGAR

RESESÄNGAR

Det finns flera standarder för dessa:

Alla resesängar måste uppfylla gällande
standard för småbarnssängar, EN 716.

•

SS-EN 1129-1 Fällbara sängar:
Säkerhetskrav och provning.
Del 1: Säkerhetskrav

•

SS-EN 1129-2 Fällbara sängar:
Säkerhetskrav och provning.
Del 2: Provningsmetoder

•

Även standard för våningssängar
och höga sängar är tillämpbar.
(SS-EN 747–1:2012+A1:2015 och
SS-EN 7472:2012+A1:2015)
Nämnda standard SS-EN 1129-1
och SS-EN 1129-2 täcker inte upp
fallrisker. Konsumentverkets uppfattning
är att fällbara sängar som har en eller
flera bäddar högre upp än 600 mm, ska
uppfylla kravet på fallskydd som finns i
standarden för vånings- och höga sängar
för att de ska anses vara säkra.

Jfr: Fällbara sängar

/PRODUKTER SOM KRÄVER
SÄRSKILT TILLSTÅND

Jfr: Barnsäng

MADRASSER
För att få sälja madrasser till konsument
måste de följa produktsäkerhetslagen och
klara framtagna brandtester som bedömer
brandsäkerheten.
•

Testet för stoppade möbler finns
i gällande standard SS-EN 1021-1.

•

Testet för stoppade sängar och
madrasser finns i gällande standard
SS-EN 597-1.

Jfr: Säkerhetskrav för brand i lös textil
inredning och möbler
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VÅNINGSSÄNGAR
& HÖGA SÄNGAR

De standarder som gäller i Sverige är:

•

För att minimera risken för olyckor, främst
där barn är inblandade, har det tagits fram
olika standarder för vånings- och höga
sängar.
Konsumentverket har gjort marknadskontroller vid flera tillfällen och har då hittat
flera allvarliga brister på våningssängar.
Verket anser att det är viktigt att kraven
i de båda standarderna uppfylls för att
sängarna ska anses som säkra.

?

Uruselt betyg för våningssängar
och höga sängar i nytt test

SS-EN 747–1:2012 + A1:2015
Möbler för hemmiljö: Våningssängar
och höga sängar.
Del 1: Krav på säkerhet, hållfasthet
och hållbarhet.

•

SS-EN 747–2:2012 + A1:2015
Möbler för hemmiljö: Våningssängar
och höga sängar.
Del 2: Provningsmetoder

Några av kraven som finns i standarden är:

•

Skyddsbrädan ska ha en höjd som gör
att madrassens översta del är minst
160mm lägre än skyddsbrädans övre
kant. Det ska finnas en permanent
märkning som anger maximal höjd på
madrass som får användas i sängen.

•

Enligt standarden för våningssängar och
höga sängar så anses dessa sängar inte
vara lämpliga för barn under sex år.
På sängarna ska det finnas en permanent
märkning som informerar om detta,
antingen med en text eller ett piktogram.

•

Endast en öppning tillåts. Detta för att
underlätta för barnet att ta sig i och ur
sängen. Öppningen ska finnas på den
ena långsidan.

•

•

Standarden ställer även krav på andra
säkra mått på öppningar och andra
detaljer för att säkerställa att de inte
innebär en risk för att fastna.

Då det är vanligt att barn sover i
våningssängar och höga sängar och för
att minimera risken att barnet ska falla
ut, så har standarden preciserat ett krav
på skyddsbrädor på alla fyra sidorna av
sängen, där sängbotten är minst 600mm
över golvet.

Jfr: Våningssängar och höga sängar, Barnsäng

/PRODUKTER SOM KRÄVER
SÄRSKILT TILLSTÅND
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BARNPRODUKTER
GÅSTOLAR

BARNGRINDAR

Gåstolar genererar många
olycksfallsskador genom att barn
kör utför trappor med dem. Den
europastandard som fastställdes
våren 2005 ställer krav på att
en gåstol ska stoppa på översta
trappsteget om ett barn är på väg
att köra utför en trappa med den.
När Konsmentverket gjorde sin
senaste kontroll 2008–2009 fann
myndigheten att 6 av 11 gåstolar
inte uppfyllde de lagstadgade
kraven.
Alla gåstolar som säljs måste
uppfylla gällande standard gällande gåstolar för barn: SS-EN 1273.

Alla barngrindar som säljs måste följa
gällande standard för barngrindar,
EN 1930.

?

6 av 11 gåstolar klara
ej säkerhetskraven

Jfr: Säkra barn - Trygga föräldrar,
Barngrindar - Säkerhetskrav och
provningsmetoder

SKÖTBORD
Alla skötbord som säljs måste följa
gällande standard för skötbord vid
hemmabruk, EN 12221.

NAPPAR, NAPPHÅLLARE
& NAPPFLASKOR
•

Alla nappar som säljs måste följa
gällande standard för nappar,
EN 1400.

•

Alla napphållare som säljs måste
följa gällande standard för
napphållare, EN 12586.

•

Alla nappflaskor som säljs måste
följa gällande standard för
nappflaskor, EN 14350.

Jfr: Säkra barn - Trygga föräldrar

Jfr: Säkra barn - Trygga föräldrar

Jfr: Gåstolar - marknadskontroll
2008–2009

/PRODUKTER SOM KRÄVER
SÄRSKILT TILLSTÅND
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ELEKTRONISKA PRODUKTER
Alla elektroniska produkter som säljs
i Sverige och Europeiska Unionen måste
vara CE-godkända. Säljaren ansvarar för
produkternas säkerhet och att de lagstadgade
kraven efterföljs. Vidare ska säljaren ivnneha all nödvändig dokumentation som krävs
beträffande försäljning av produkten, exempelvis ställs krav på EU-försäkran (DOC). Med
elektronisk produkt avses produkter som kräver
strömförsörjning via eluttag eller batteri.

För en utförlig redogörelse kring vad som
gäller vid import av elektroniska produkter
hänvisar vi till Elsäkerhetsverkets checklista
för import av elektroniska produkter.

Jfr: Säkra elprodukter, EU-försäkran,
Att tänka på när du importerar produkter

PRODUKTER SOM KRÄVER
ENERGIKLASSMÄRKNING

A+

För ett stort antal kategorier erfordras att produktsidan på CDON Marketplace
förses med korrekt märkning avseende energiklass- och förbrukning.
De produktkategorier som omfattas av energiklassmärkning är:

•

Ackumulatortankar

•

TV-apparater

•

Dammsugare

•

Tvättmaskiner

•

Diskmaskiner

•

•

Däck

Ugnar och ugnsdel
på spisar

•

Kylar och frysar

•

Varmvattenberedare

•

Köksfläktar

•

Ventilationsaggregat

•

Lampor och armaturer

•

Värmepumpar

•

Luftvärmepumpar

•

•

Pannor

Kombinationer av
uppvärmningspaket

•

Torktumlare

•

Kyl och frys för
professionelt bruk

Jfr: Energimärkning, Läs etiketten rätt

/PRODUKTER SOM KRÄVER
SÄRSKILT TILLSTÅND
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LÄKEMEDEL

LIVSMEDEL

Endast säljare vilka erhållit tillstånd från
Läkemedelsverket om försäljning av läkemedel,
och även skapat ett egenkontrollprogram,
kan ansöka om att få sälja läkemedel på
CDON Marketplace.

All försäljning av livsmedel på CDON Marketplace måste följa de lagar- och regelverk som
satts upp gällande försäljning i Sverige
och Europeiska Unionen.

VUXENLEKSAKER

MULTIMEDIAPRODUKTER

För att få sälja produkter som faller inom
kategorin för vuxenleksaker, exempelvis
vibratorer och massagestavar, krävs särskilt
tillstånd av CDON.COM innan försäljning får
börja bedrivas på CDON Marketplace.

För att få sälja någon av följande produkter krävs särskilt tillstånd av CDON.COM
innan försäljning får börja bedrivas på CDON Marketplace:

/PRODUKTER SOM KRÄVER
SÄRSKILT TILLSTÅND

Jfr: Lagar om livsmedel

•

CD/LP-skivor och/eller andra
medier för distribution av musik.

•

TV-spel, spelkonsoler och
originaltillbehör till dessa.

•

DVD/BLU-RAY och/eller andra
medier för distribution av film.

•

Böcker i fysisk eller
digital form.
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FÖRBJUDNA PRODUKTER
Följande produkter får under inga omständigheter säljas eller marknadsföras på CDON Marketplace:

•

Used products, not including demo products
(these products should be clearly marked as
demo products when marketed).

•

Animals.

•

Drugs and controlled substances (including
but not limited to narcotic substances or
other products that are or can come to be
classed as a narcotic product). Items intended for use in connection with narcotics,
drug paraphernalia (including but not
limited to, pipes, bongs, needles).

•

Fireworks and explosives, flammable
products.

Controlled- and/or dangerous chemical
products or substances (including but not
limited to pesticides, biocides, plant protection chemicals). Approved cosmetic products
are excluded.

•

Weapons, hereunder guns and ammunition.

•

Currency, coins, bills, securities, bonds,
stocks, bills or other similar financial
products.

Condoms and other medical products that
does not comply with all rules and regulations in the territory.

•

Products that have import/export restrictions.

•

Fur, animal body parts.

•

Any and all products that can be considered
offensive or promotes hatred.

•

Products including ingredients/parts from
endangered animal species.

•

Pirated/counterfeited products and
bootlegs.

•

Radioactive products.

•

Human body parts.

•

Products that does not meet all applicable
health-, safety- and environmental requirements.

•

Lottery tickets.

•

•

•

ID’s and other official documents.

•

Refrigerant-products that require installation
by an authorized service technician.

•

Tobacco / E-cigarettes.

•

Stolen products.

•

Alcoholic beverages.

/PRODUKTER SOM KRÄVER
SÄRSKILT TILLSTÅND
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