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Beslut om försäljningsförbud 

Vårt beslut 

BESLUT 

2017-08-28 

Sparmax AB 
BERGA ALLE 1 BV 
254 52 Helsingborg 

Dnr 17EV6572 

Elsäkerhetsverket meddelar Sparmax AB, 5569] 1-1080, att vi beslutat om följande 

försäljningsförbud för 

Produkt: Ångdusch/Bubbelbadkar 

Typ: Crystal 2 GL-1550 

Tillverkare eller varumärke: Sparmax 

Försäljningsförbud 

Förbud att tillhandahålla, dvs sälja, skänka bmt eller på annat sätt överlåta, 

produkten, se 43§ elsäkerhetslagen (2016:732) . 

Beslut enligt punkt I gäller omedelbatt och även om det överklagas, 41 och 43§§ 

elsäkerhetslagen. 

Skälen för vårt beslut 

Enligt förordningen om elsäkerhetsförordningen (2017:218) ska elektriska 

produkter vara konstruerade och tillverkade i enlighet med gällande god 

säkerhetsteknisk praxis. De får inte riskera säkerheten för människor, husdjur eller 

egendom. Ni är som importör ansvarig för att era produkter uppfyller 

säkerhetskraven. 

Vi har begäit en EU-försäkran för er produkt. Den EU-försäkran ni skickat till oss 

är inte godtagbar, trots anstånd med tid. Bland annat så saknas direktiv och datum 

för undertecknande. Detta är en allvarlig brist. Elsäkerhetsverkets föreskrifter 

(ELSÄK-FS 2016: 1) föreskriver att ni som importör har skyldighet att uppvisa en 

elektrisk produkts EU-försäkran för den nationella marknadskontrollmyndigheten . 
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Vi har också begärt en bruksanvisning om hur man installerar och använder 

produkten på rätt sätt. Dessa har ni skickat in, men de är på norska och engelska. 

Det är i s ig en allvarlig brist. Oavsett språket så innehåller varken den norska eller 

engelska bruksanvisningen något som förklarar hur man ska utföra anslutningen till 

elnätet eller hur produkten ska potentialutjämnas. Det är i sig en avgörande 

allvarlig brist vad gäller god elsäkerhetstelrnisk praxis. 

Vidare så fmns det tvetydighet mellan nätspänningen på märkningen (220 Volt) 

och dokument som ni skickat in (230 Volt). Den norska monteringsanvisningen 

visar upp en märkning på 220 Volt. I Sverige så är det 230 Volt som gäller. 

Om ni inte föijer förbudet kan ni dömas att betala vite. 

Information till övriga medlemsländer 

Om ni säljer produkten i andra länder inom EES-området ska ni informera era 

återförsäljare i dessa länder. 

Övrigt 

Detta beslut går att överklaga. Vi bifogar information om hur man överklagar ett av 

våra beslut. Ett eventuella överk lagande ska skickas med post till vår registrator. 

Om ni har frågor 

Frågor besvaras av Mmtin Gustafsson. V" revväxling ska diarienumret ovanför 

Mmtin Gustafsson 

Inspektör marknadskontroll 

REK MED MOTTAGNINGSBEVIS Att: Firmatecknare 

Bifogas 

• Information om hur detta beslut kan överklagas. 
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HUR NI ÖVERKLAGAR ELSÄKERHETSVERKETS BESLUT 

När ni vill överklaga ett beslut som myndigheten har fattat är det viktigt att ni 

skickar det till rätt adress, i rätt tid och med rätt innehåll. Nedan beskrivs hur ni 

gör. 

Överklagandet ska skickas till Elsäkerhetsverket 

Om ni vill överklaga Elsäkerhetsverkets beslut ska ni skriva ett överklagande som 

ställs till Förvaltningsrätten i Karlstad, men skickas till Elsäkerhetsverket, Box 4, 

681 21 Kristinehamn. 

Ni måste överklaga i tid 

Överldagandet ska vara Elsäkerhetsverkct tillhanda inom tre veckor från den 

dag ni fick del av beslutet! 

Överklagandet måste innehålla rätt information 

I 3 § förvaltningsprocesslagen (1971 :291) och 23 § förvaltningslagen (1986:223) 

finns krav på vad överklagandet ska innehålla för information. 

Därför måste ni beskriva varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring 

ni vill ha . Beskriv också vad ni vill att förvaltningsrätten ska pröva och vad ni vill 

att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning. Ni bör även uppge de 

bevis ni vill åberopa och vad ni vill styrka med va1je särskilt bevis. 

• Överklagandet ska dessutom innehålla följande uppgifter: 

• Person- eller organisationsnummer, 

• Postadress till företaget, 

• Telefonnummer och e-postadress till en kontaktperson på företaget 

• Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er. 




