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Marknadskontroll - Elsäkerhet 

Marknadskontrollärendet avslutas 
Detta brev gäller Elsäkerhetsverkets marknadskontroll av er produkt: 

Produkt Laddbox    

Tillverkare/Varumärke/Fabrikat Zaptec 

Typ Go 

Beslut 
Elsäkerhetsverket avslutar marknadskontrollärendet. 

Skäl för beslut – ni kan själva åtgärda bristerna 

Redogörelse för ärendet 

Elsäkerhetsverket har gjort en utredning om produkten. Produktens märkning och 
dokumentation har granskats. Produkten har provats mot några av kraven för 
Elbilsdrift – Konduktiv laddning – Del 1: Allmänna fordringar, 
Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning - 
Del 1: Allmänt samt Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 
1500 V likspänning - Del 7: Särskilda fordringar på utrustning för småbåtshamnar, 
campingplatser, marknader och laddplatser för elfordon i standarden EN IEC 
61851-1:2019, EN IEC 61439-1:2021 samt EN IEC 61439-7:2020. 

Brister hos produkten 

Administrativa krav 

• Det finns brister i produktens märkning  Se provrapport. (OBS, det finns en 
notering i provningsrapporten om att produktionsdatum saknas, denna 
notering är dock felaktig). 
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• Det finns brister i produktens bruksanvisning. En produkt som går under RED 
ska åtföljas av EU-försäkran eller en förenklad EU-försäkran. 

Tekniska krav 

Inga tekniska brister har framkommit i provningen.  

Elsäkerhetsverkets bedömning 

Ni är ansvarig för att de produkter ni säljer helt och fullt uppfyller säkerhetskraven 
och skyddskraven oavsett om ni är tillverkare, importör eller distributör. Ert ansvar 
följer bland annat av 2 kap. 1§ ELSÄK-FS 2016:3. 

Elsäkerhetsverkets utredning visar att er produkts märkning har brister. Dessa 
brister är dock av den art och omfattning att Elsäkerhetsverkets ingripande inte 
bedöms nödvändigt för att säkerställa att relevanta åtgärder vidtas. Detta innebär 
alltså att det är ni själva som ska ta ansvaret för att hantera produktens brister. 

Elsäkerhetsverket följer upp beslut av denna typ för att kontrollera att produktens 
brister på sikt åtgärdas. Om Elsäkerhetsverket finner att produkterna fortfarande 
säljs med någon eller några av de brister myndigheten har påtalat har 
Elsäkerhetsverket möjlighet att starta ett nytt marknadskontrollärende som kan leda 
till försäljningsförbud och kombinera detta beslut med vite. 

Övrigt 
Vid provningen har produkten inte kontrollerats mot samtliga krav som regelverket 
ställer på denna typ av produkt. Detta beslut utesluter inte att Elsäkerhetsverket 
ingriper mot denna produkt igen om det visar sig att produkten har andra brister än 
de vi nu har påtalat. Även andra myndigheter kan marknadskontrollera produkten. 

Notera särskilt att det finns ytterligare lagstiftning som reglerar näringsidkares 
skyldigheter att tillhandahålla produkter som uppfyller kraven och är säkra, till 
exempel produktansvarslagen, produktsäkerhetslagen och konsumentköplagen.  

 

 

Elsäkerhetsverket 

Morgan Wojcik 
Inspektör marknadskontroll 
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Bifogas 
• Provningsrapport nummer HELES2203000396    
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