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DET ÖVERKLAGADE BESLUTET 

 

Elsäkerhetsverket beslutade den 28 augusti 2017 att förbjuda Sparmax AB 

(Sparmax) att tillhandahålla produkten Crystal 2 GL-1550. Som skäl för 

beslutet anförde Elsäkerhetsverket följande. Enligt elsäkerhetsförordningen 

ska elektriska produkter vara konstruerade och tillverkade i enlighet med 

gällande god säkerhetsteknisk praxis. De får inte riskera säkerheten för 

människor, husdjur eller egendom. Sparmax är som importör ansvarig för 

att produkterna uppfyller säkerhetskraven. Elsäkerhetsverket har begärt en 

EU-försäkran för produkten. Den EU-försäkran Sparmax skickat är inte 

godtagbar, trots anstånd med tid, bland annat saknas direktiv och datum för 

undertecknande. Detta är en allvarlig brist. Elsäkerhetsverkets föreskrifter 

(ELSÄK-FS 2016:1) föreskriver att Sparmax, som importör, har skyldighet 

att uppvisa en elektrisk produkts EU-försäkran för den nationella marknads-

kontrollmyndigheten. Elsäkerhetsverket har också begärt en bruksanvisning 

om hur man installerar och använder produkten på rätt sätt. Dessa har 

Sparmax skickat in, men de är på norska och engelska. Det är i sig en allvar-

lig 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. Detta är i sig en avgö-

rande allvarlig brist vad gäller god elsäkerhetsteknisk praxis. Vidare finns 

det tvetydighet mellan nätspänningen på märkningen (220 Volt) och doku-

ment som Sparmax skickat in (230 Volt). Den norska monteringsanvisning-

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

 

PARTERNAS TALAN 

 

Sparmax yrkar att Elsäkerhetsverkets beslut upphävs och anför följande. 

Sparmax har gjort justeringar och tillägg i monteringsanvisningen, som för-

hoppningsvis krävs för en säker elanslutning.  
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Elsäkerhetsverket vidhåller sitt beslut och tillägger följande. Elsäkerhetsver-

ket ser positivt på att Sparmax vill bättra sig men anser att bruksanvisningen 

fortfarande saknar väsentliga uppgifter för att säkerställa en säker anslut-

ning. Det saknas uppgifter om den effekt som produkten drar. Det är en vik-

tig parameter för att kunna dimensionera elanläggningen så att den blir sä-

ker. I den senaste versionen av den svenska bruksanvisningen står det under 

kapitel 4 att märkeffekten är 3050W. På den märkning som Sparmax har 

skickat in, på begäran till Elsäkerhetsverket, framgår att produkten har 4.1 

KW (4100 W). Vad som tydligt framgår är att märkningen på produkten ger 

uppgifter om en högre effekt. Detta är något som är av högsta vikt när pro-

dukten ska installeras. Det visar också att bolaget inte har kontrollerat att 

produkten överensstämmer med gällande krav. Vidare saknas uppgifter om 

en viktig komponent i tabellen med namn "Fakta om olika enheter". I pro-

dukten finns också en stark vattenpump som ger bubbelbadkarsfunktion. 

Den ska vara ansluten, men det står inte hur. Den är inte omnämnd på något 

sätt i bruksanvisningen och det kan förklara skillnaden i effektangivelse. 

Detta är uppgifter som elinstallatören måste ha för att kunna utföra en säker 

elinstallation. Vad som också kan ses är att uppgifter om nätspänningen 

skiljer mellan bruksanvisningen och märkningen. I Sverige (och hela EU) är 

det 230 Volt som gäller och inte 220 Volt som produkten är märkt med. 

Som tydligt ses i inskickade bilder och även i den senaste versionen av den 

svenska bruksanvisningen visas två anslutningssladdar. Om produkten ska 

anslutas med två matningar (två punkter där produkten är ansluten till elnä-

tet) ska märkningen varna för så kallad dubbelmatning. Den märkningen 

saknas helt och likaså uppgifter i tidigare versioner av bruksanvisningar 

oavsett språk. Om märkningen saknas kan det finnas risk för elchock om en 

elinstallatör ska göra jobb på produkten och inte uppmärksammas på den 

dubbla matningen och bara tar bort en matning. 

  

Sparmax har därefter inkommit med ytterligare handlingar (bruksanvisning 

samt CE-märkning). 
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Elsäkerhetsverket tillägger följande. Det är positivt att Sparmax förbättrat 

bruksanvisningen. Dock finns inga indikationer på att en bedömning av 

överensstämmelse har gjorts för denna produkt innan den tillhandahållits på 

marknaden. Detta är en allvarlig brist som i sig motiverar ett försäljnings-

förbud. Om Sparmax vill placera nya produkter på marknaden bör detta gö-

ras med ett annat produktnamn och typnummer, efter att Sparmax säkerställt 

att produkten genomgått bedömning av överensstämmelse innan den till-

handahålls på marknaden. 

 

SKÄL FÖR AVGÖRANDET 

 

Enligt 16 § elsäkerhetslagen (2016:732) ska den som tillverkar, represente-

rar den som tillverkar, importerar, distribuerar eller installerar en elektrisk 

utrustning se till att utrustningen uppfyller gällande säkerhetskrav. 

 

Enligt 43 § samma lag får tillsynsmyndigheten  

1. förbjuda tillhandahållande eller användning av elektrisk materiel som är i 

ett sådant skick eller används på ett sådant sätt att fara för person eller egen-

dom kan uppstå 

2. förbjuda tillhandahållande eller användning av elektrisk utrustning som är 

i ett sådant skick eller används på ett sådant sätt att fara för person eller 

egendom kan uppstå eller som inte är kontrollerad, provad, besiktigad eller 

dokumenterad enligt gällande föreskrifter, och  

3. helt eller delvis förbjuda tillhandahållande av elinstallationstjänster som 

inte uppfyller kraven i denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd 

av lagen, om ett föreläggande enligt 41 § inte följts och det finns skäl att 

befara att det medför fara för elsäkerheten. 

Ett förbud enligt första stycket gäller omedelbart, får förenas med vite och 

får verkställas. 
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Enligt 14 § elsäkerhetsförordningen (2017:218) ska elektrisk utrustning ge-

nom märkning på utrustningen eller, om detta inte är möjligt, på en medföl-

jande bruksanvisning vara försedd med sådan information som behövs från 

säkerhetssynpunkt för att säkerställa att den används på ett säkert sätt och 

för avsett ändamål. 

 

Enligt 4 kap. 15 § Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning 

(ELSÄK-FS 2016:1) ska importören se till att den elektriska utrustningen 

åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på svenska. I samma 

föreskrifter finns bestämmelser om EU-försäkran om överensstämmelse. 

Innan importören släpper ut elektrisk utrustning på marknaden ska den se 

till att tillverkaren har utfört förfarandet för bedömning av överensstäm-

melse.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Den aktuella produkten (ångdusch/bubbelbad) har befunnits sakna såväl 

bruksanvisning på svenska som fullständig EU-försäkran och uppfyller 

därmed inte de säkerhetskrav som gäller för elektrisk utrustning. Sparmax är 

som importör ansvarig för att produkterna uppfyller säkerhetskraven. Då 

säkerhetskraven inte uppfylls har Elsäkerhetsverket haft fog för sitt beslut 

om försäljningsförbud. Sparmax har under processens gång inkommit med 

bruksanvisning på svenska och förbättrat anvisningarna i denna. Det är dock 

inte visat att någon bedömning av överensstämmelse gjorts i enlighet med 

vad som krävs för elektrisk utrustning som släpps ut på markanden. Det är 

Sparmax som har att visa att så skett. Det finns därför inte skäl att upphäva 

försäljningsförbudet. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Denna dom kan överklagas. Hur man överklagar, se bilaga (DV 3109/1 B). 

 

Hans-Erik Jonasson 

f.d. lagman 

Målet har föredragits av Lars Överström 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Göteborg.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över-
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för-
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto-
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över-
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all-
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam-
marrätten fordras att prövningstillstånd medde-
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt-
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill-
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om 
de fortfarande är aktuella – behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do-
men/beslutet. 

.
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