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Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2000:1) om viss elektrisk 

materiel samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning; 

 

beslutade den 23 september 2015. 

 

Elsäkerhetsverket föreskriver med stöd av 11 § förordningen (1993:1068) om 

elektrisk materiel i fråga om Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2000:1) om viss 

elektrisk materiel samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning 

   dels att 12 § ska upphöra att gälla, 

   dels att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse. 

Tillämpningsområde 

1 § 1Dessa föreskrifter gäller för elektrisk materiel. 

Föreskrifterna gäller inte för: 

1. elektriska komponenter avsedda att monteras i annan elektrisk materiel och 

vilkas säkerhet huvudsakligen endast kan bedömas när de är monterade, 

2. elektrisk materiel som är avsedd för export till tredje land, 

3. elektrisk materiel som utgör krigsmateriel enligt förordningen (1992:1303) om 

krigsmateriel. 

För nedan angiven elektrisk materiel gäller inte 4-11 §§: 

4. elektrisk materiel konstruerad för användning vid en märkspänning under 50 V 

växelström eller 75 V likström respektive över 1 000 V växelström eller 1 500 V 

likström, 

5. elektrisk materiel för användning i explosionsfarlig miljö, 

6. elektriska medicintekniska produkter och elektrisk materiel för radiologi, 

7. elektrisk materiel som utgör delar för varu-, varuperson- och personhissar,  

8. elmätare, 

9. elstängselapparater, 

10. specialiserad elektrisk materiel för användning på fartyg, luftfartyg eller järnväg, 

vilka uppfyller säkerhetsbestämmelser utarbetade av internationella organ i vilka 

EES-medlemsländerna är representerade. 
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Bestämmelserna i tredje stycket punkt 4-10 gäller inte för radio- och 

teleterminalutrustning. 

För stickproppar och uttag som omfattas av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2015:1) 

om stickproppar och uttag, eller föreskrifter som trätt i dess ställe, gäller inte 4-11 §§. 

Definitioner och ordförklaringar 

2 § 2I dessa föreskrifter används följande definitioner och ordförklaringar: 

EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Harmoniserad standard 

 

en icke bindande teknisk specifikation som upprättats 

och offentliggjorts efter gemensam överenskommelse 

mellan EES-medlemsländernas erkända 

standardiseringsorgan.  

Radio- och 

teleterminalutrustning 

elektrisk materiel som utgör radio- och 

teleterminalutrustning och som omfattas av lagen 

(2000:121) om radio- och teleterminalutrustning. 

Tillverkare 

 

 

fysisk eller juridisk person som ansvarar för 

konstruktion, tillverkning, förpackning och märkning av 

elektrisk materiel i avsikt att släppa ut den på EES-

marknaden i eget namn, oavsett om konstruktionen, 

tillverkningen, förpackningen eller märkningen har 

utförts av honom eller utav honom utsedd part. 

Tillverkarens 

representant 

 

fysisk eller juridisk person inom EES som tillverkaren 

utsett för att på hans vägnar fullgöra vissa av hans 

åligganden, som anges i dessa föreskrifter. 

Tredje land 

 

land utanför EES. 

 

__________________ 

Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 november 2015. 

 

 

 

Elisabet Falemo 

 Katarina Olofsson 
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