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Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2016:3) om elektromagnetisk 

kompatibilitet 

 

beslutade den 12 maj 2016. 

Elsäkerhetsverket föreskriver1 med stöd av 10 § förordningen (2016:363) om 

elektromagnetisk kompatibilitet att det i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2016:3) om 

elektromagnetisk kompatibilitet ska införas fyra nya paragrafer, 5 kap. 7 a, 16 a, 19 a 

och 22 §§, av följande lydelse. 

 

5 kap. De ekonomiska aktörernas skyldigheter 

Tillverkarnas skyldigheter 

7 a § En tillverkare som anser eller har skäl att tro att en apparat som de har släppt ut 

på marknaden inte överensstämmer med dessa föreskrifter ska omedelbart vidta de 

korrigerande åtgärder som krävs för att få apparaten att överensstämma med kraven 

eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla apparaten. Om apparaten 

utgör en risk ska tillverkaren dessutom omedelbart underrätta Elsäkerhetsverket, och 

lämna uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigeran-

de åtgärder som vidtagits. 

Importörernas skyldigheter 

16 a § En importör som anser eller har skäl att tro att en apparat som de har släppt ut 

på marknaden inte överensstämmer med dessa föreskrifter ska omedelbart vidta de 

korrigerande åtgärder som krävs för att få apparaten att överensstämma med kraven 

eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla apparaten. Om apparaten 

utgör en risk ska importörerna dessutom omedelbart underrätta Elsäkerhetsverket, 

och lämna uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de 

korrigerande åtgärder som vidtagits. 

                                                 
1 Jämför Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om 

elektromagnetisk kompatibilitet. 
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Distributörernas skyldigheter 

19 a § Distributörer som anser eller har skäl att tro att en apparat som de har till-

handahållit på marknaden inte överensstämmer med dessa föreskrifter ska försäkra 

sig om att nödvändiga korrigerande åtgärder vidtas för att få apparaten att överens-

stämma med kraven eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla den. 

Om apparaten utgör en risk ska distributörerna dessutom omedelbart underrätta 

Elsäkerhetsverket , och lämna uppgifter om i synnerhet den bristande överens-

stämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits. 

Övriga bestämmelser om de ekonomiska aktörernas skyldigheter 

22 § En ekonomisk aktör ska kunna ge information om  

a) ekonomiska aktörer som har levererat en apparat till dem, och  

b) ekonomiska aktörer som de har levererat en apparat till.  

Informationen ska kunna ges i tio år efter det att de har fått apparaten levererad och i 

tio år efter det att de har levererat apparaten. 

__________________ 

Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 juni 2016. 

 

 

ELISABET FALEMO 

 Karin Sjöberg 

 


