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den

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ersättning och avgifter vid
marknadskontroll av viss elektrisk utrustning
beslutade den

.

Elsäkerhetsverket meddelar med stöd av 12 § förordningen (1993:1068)1 om elektrisk
materiel följande föreskrifter2.

Innehåll
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om ersättning och avgifter vid
marknadskontroll av elektrisk utrustning enligt förordningen om elektrisk materiel.
Bestämmelserna omfattar enbart sådan elektrisk utrustning som inte omfattas av
harmoniserade produktkrav.

Tillämpningsområde
2 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på elektrisk utrustning.
3 § Dessa föreskrifter ska inte tillämpas på följande utrustning.

• Elektrisk utrustning som omfattas av Europaparlamentet och rådets direktiv
2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas
lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning.
• Elektrisk utrustning och elektriska skyddssystem som omfattas av Europaparlamentet
och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av
medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för
användning i explosionsfarliga omgivningar.

Definitioner och ordförklaringar
4 § De definitioner och ordförklaringar som finns i förordningen om elektrisk materiel ska
ha samma betydelse vid tillämpningen av dessa föreskrifter.
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Senast ändrad genom 2016:340
Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska
föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.
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I dessa föreskrifter avses med
ellagen

ellag (1997:857) eller författning som trätt i dess ställe

förordningen om elektrisk
materiel

förordning (1993:1068) om elektrisk utrustning eller
författning som trätt i dess ställe, och

tillhandahållande på
marknaden

varje leverans av elektrisk utrustning för distribution, förbrukning eller användning på unionsmarknaden i samband
med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt.

Ersättning och avgifter vid tillsyn
5 § Bestämmelser om Elsäkerhetsverkets rätt att ta ut ett eller flera exemplar för provning av
elektrisk utrustning finns i 12 kap. 5 § ellagen.
Den från vilken Elsäkerhetsverket tagit ut elektrisk utrustning, ska erhålla ersättning
motsvarande inköpspris, inklusive mervärdesskatt, samt kostnader för frakt.
6 § Om elektrisk utrustning inte uppfyller säkerhetskraven i 4-7 §§ förordningen om
elektrisk materiel ska den som har tillhandahållit den elektriska utrustningen på marknaden
ersätta Elsäkerhetsverket för dess kostnader för inköp av utrustningen och kostnaden för
provningen.

__________________
Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 februari 2017.
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