Om en produkt inte uppfyller kraven som ställs på den i de olika direktiven kan
Elsäkerhetsverket förbjuda dig att sälja produkten. Verket kan också besluta om
att du måste varningsannonsera i de fall produkten fått ett försäljningsförbud med
återtagande från konsument.
Vid ett försäljningsförbud är det ibland försäljningsstället där produkten köptes in
som faktureras för kostnaderna Elsäkerhetsverket haft för inköp och provning.
Denna kostnad kan vara betydande.
På www.elsakerhetsverket.se/produktsakerhet finns en checklista för dig som
säljer elektriska produkter. Med hjälp av listan kan du kontrollera att du följer
gällande regler. Checklistan innehåller bland annat krav på:









Ankomstkontroll (stickprov)
Kontroll av märkning/dokumentation
Rutin för att hantera reklamationer
Rutin för att hantera återtagande
Tillgång till aktuella föreskrifter
Tillgång till tillämpliga standarder
EG-försäkran om överensstämmelse
Svensk bruks/installationsanvisning

ANMÄLNINGSSKYLDIGHET

Om du som näringsidkare upptäcker att materiel som du tillverkat, importerat eller
säljer i din butik inte är säkra eller på annat sätt inte uppfyller kraven, ska du
anmäla detta till Elsäkerhetsverket. Detta kallas för en frivillig rättelse i enlighet
med § 23 i Produktsäkerhetslagen.
Anmälningsblanketten för detta hittar du på Elsäkerhetsverkets webbplats.
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DITT ANSVAR
INFORMATION TILL DIG SOM SÄLJER ELEKTRISKA PRODUKTER

DU ANSVARAR FÖR DET DU SÄLJER

Den här foldern innehåller viktig information
till dig som säljer elektriska apparater.
Alla näringsidkare, det vill säga de som
tillverkar, importerar eller säljer elektrisk
materiel har ansvar för att produkterna är
säkra och CE-märkta enligt de krav som ställs
på dem. Samma ansvar gäller för alla, oavsett
storlek på företaget. Det innebär att en
livsmedelsaffär som endast säljer några få
elektriska produkter har lika stort ansvar för
sina produkter som en stor elgrossist.

Det är tillverkaren av en produkt som har huvudansvaret för produkten och dess
märkning. Genom att CE-märka en produkt tar tillverkaren ansvar för att
materielen uppfyller gällande krav. Märkningen är inte bara säkerhets- och
skyddsrelaterad, den är även viktig för frihandel och lika villkor.
Alla produkter ska inte CE-märkas, endast de som omfattas av något EUdirektiv. I ett direktiv anger EU vilka krav som medlemsländerna ska ställa på
produkten men medlemsländerna får själv bestämma hur det ska gå till genom att
införa direktiven i nationell lag.
Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att
materielen uppfyller alla säkerhets- och skyddskrav.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTÄMMELSE MED DIREKTIVET

I samband med CE-märkningen ska det skrivas en EG-försäkran för produkten.
Det är en försäkran där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med
EU-direktivet. Om en produkt saknar en EG-försäkran är produktens CEmärkning falsk.
Ur varje direktiv framgår det vad en EG-försäkran ska innehålla för att vara
giltig. Det viktigaste är att den är skriven före produkten sätts på marknaden och
att den är undertecknad av tillverkaren.
En kopia av EG-försäkran ska alltid förvaras hos den aktör som första gången
satte produkten på EU:s inre marknad. Kopian ska finnas kvar i tio år efter det att
produkten slutade tillverkas.
Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför
EU, så är det du som ska förvara EG-försäkran tillsammans med den tekniska
dokumentationen. Elsäkerhetsverket kan begära in denna EG-försäkran som ska
kunna visas upp för verket inom fem dagar.
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