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Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets 
kostnader 

Beslut 

Elsäkerhetsverket meddelar Husqvarna Aktiebolag, 556000-5331, nedanstående 

förbud och beslut om betalningsskyldighet för verkets kostnader beträffande 

robotgräsklippare typ R50Li av fabrikat Gardena . 

l Försäljningsforbud 

Förbud att ti llhandahålla materielen. Förbud att ti llhandahålla materielen, se 4 

§ lagen (1992: 1512) om elektromagnetisk kompatibilitet. Beslut om förbud 

gäller omedelbrut och även om det överklagas, se 8 § lagen ( 1992: 1512) om 

elektromagnetisk kompatibilitet. 

2 Betalningsskyldighet fOr verkets kostnader 

Skäl 

Ni ska ersätta verket för de kostnader om totalt 23200,00 kronor som 

uppkommit i samband med inköp (9520,00 kronor) och provning (13680,00 

kronor) av apparaten, se 13 § Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2007: 1) om 

elektromagnetisk kompatibil itet. 

Enligt förordningen om elektromagnetisk kompatibi litet (1993: l 067) skall elektrisk 

och elektronisk utrustning vara konstruerad, ti llverkad och installerad enligt god 

branschpraxis och i enlighet med information om hur den är avsedd att användas 

för att uppfylla skyddskraven. 

Utrustningen har kontrollerats mot de i standarden EN 55014 angivna kraven 

varvid det har framkommit att den har anmärkning. 

Anmärkningen framgår av bifogad provningsrapp01t. 

Med hänvisning till de anmärkningar som har framkommit i provningsrapporten 

finner verket att apparaten inte uppfyller gällande skyddsla·av. 
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Av inskickade dokument så framgår att uppfattningen av hur man ska mäta på en 

robotgräsklippare skiljer sig mellan olika aktörer. Testlabbet SP Sverige Tekniska 

Forskningsinstitut har i sitt utlåtande påtalat att någon mätning på 

begränsningslingan inte ska göras enligt den generiska standard som använts. 

Begränsningsslingan är den revirtråd som robotgräsklipparen använder för att 

lokalisera kanter. 

Elsäkerhetsverkets test innebar att mätning på slingan utfördes, då produkten 

mättes uppkopplad enligt den medföljande bruksanvisningen. Detta för att 

mätningen skulle visa hur den fungerar under ett normalfall, hos en vanlig 

konsument. Detta visas också i provningsrapporten. Det medför också att 

Elsäkerhetsverkets mätning visar alltså att robotgräsklipparen inte uppfyller 

skyddskravet 

AvElsäkerhetsverkets föreskrift (ELSÄK-FS 2007: l) framgår att en kopia på EG

försäkran om överensstämmelse ska ges in till verket. Överlämnandet skall ske 

inom fem arbetsdagar från det att Elsäkerhetsverket har begärt uppgiften. 

Elsäkerhetsverket begärde även 2015-11-09 att EG-försäkran skulle göras 

tillgänglig för verket. EnEG-försäkran har inkommit till Elsäkerhetsverket i tid. 

För att säkerställa att ni inte fortsätter att tillhandahålla utrustningen har 

E lsäkerhetsverket beslutat att utfårda försäljningsförbud. 

Om ni inte följer förbudet har Elsäkerhetsverket möjlighet att förena dessa med 

vite. Vite innebär att ni kan dömas att erlägga viss penningsumma för det fall ni 

inte följer förbudet och åläggandena. 

Övrigt 

Mot bakgrund av de anmärkningar som framkommit beträffande materielen har 

Elsäkerhetsverket även beslutat att ni skall stå för kostnaden för inköp och 

provning av materielen. 

En faktura kommer att skickas till er beträffande verkets kostnader för inköp och 

provning av materielen. 

Detta beslut går att överklaga, information om hur man går tillväga bifogas. 
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det mäts 

på begränsningsslingan, som är en oumbärlig del av produkten. Utan 

begränsningsslingan så fungerar onekligen inte robotgräsklipparen. 
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I de fall ni åtgärdar produktens brister anses det som en ny produkt. Därfår ska ny 

unik beteckning, t ex typ-/modell beteckning eller liknande, anges och ny EG

försäkran upprättas. 

Frågor besvaras av Martin Gustafsson. Vid brevväxling ska diarienumret ovanför 

rubriken anges. 

Matt in Gustafsson 

Inspektör marknadskontroll 

REK MED MOTTAGNINGSBEVIS Att: Firmatecknare 

Bifogas 

• Information om hur detta beslut kan överklagas. 

• Provningsrappott nr 278235-30 
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HUR DU ÖVERKLAGAR ELSÄKERHETSVERKETS BESLUT 

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

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

681 21 Kristinehamn. 

Överklagandet sl<a vara Elsäl{erhetsverket tillhanda inom tre veclwr från den 

dag du tick del av beslutet! 

I överklagandet ska du beshiva varför du anser att beslutet ska ändras och vilken 

ändring du vill ha. Beskriv också vad du vill att förvaltningsrätten ska pröva och 

vad du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning. Du bör även 

uppge de bevis du vill åberopa och vad du vill styrka med vmje särskilt bevis. 

Överklagandet ska dessutom innehålla följande uppgifter. 

• Person- eller organisationsnummer, 

• postadress och adress till din arbetsplats, 

• telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer 

(med undantag för nummer som avser ett hemligt mobilabonnemang som 

behöver uppges endast om rätten begär det), 

• e-postadress, och 

• annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig. 




