SKABELON FOR VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE
KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER
Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel
Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
Med bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel indføres krav om, at importøren af elektrisk materiel
skal udtage produkter til stikprøvekontrol, som skal analyseres på et laboratorium. De omfattede importører
skal således foretage eller få foretaget stikprøver til kontrol af, om det pågældende elektriske materiel er i
overensstemmelse med reglerne. Stikprøven skal sikre, at produkterne overholder de sikkerhedskrav, som
gælder for elektrisk materiel, at materiellet ikke kan forårsage brand eller give elektrisk stød. Det fremgår af
bekendtgørelsens § 30, stk. 2, at importøren er forpligtet af kravet om bl.a. stikprøvekontrol (i dag efter
begrundet anmodning fra myndigheden), hvis det anses for hensigtsmæssigt af hensyn til forbundne risici ift.
forbrugernes sundhed og sikkerhed. Det er ifølge Sikkerhedsstyrelsen tæt på 100 % af alle importører af
elmateriel omfattet af reglerne, som vil skulle følge bestemmelsens krav ud fra en risikobetragtning.
De administrative byrder forbundet med ændringen af bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel
består i, at importører af elektrisk materiel fra tredjelande skal udtage stikprøver af deres materiel med henblik
på analyse af produktets sikkerhed og efterfølgende afrapportering heraf. Tidsforbruget på at efterleve kravet
udgøres af at udtage en stikprøve fra forsendelsen, indlevere pågældende stikprøve til et laboratorium samt
konstatere produktets sikkerhed på baggrund af laboratoriets afrapportering. Stikprøven skal kunne
dokumenteres. Da flertallet af analyserne foretages af et laboratorium og ikke virksomhederne selv, vil
virksomhederne skulle foretage eksterne anskaffelser i form af et gebyr til laboratoriet for at foretage analysen.
Konkret indsendes stikprøven enten til et akkrediteret laboratorium i EU, et ikke-akkrediteret laboratorium i EU,
eller et laboratorium i et tredjeland, typisk placeret i det tredjeland, hvorfra forsendelsen afsendes.
Der er administrative omstillingsomkostninger forbundet med bekendtgørelsesændringen, idet det forventes,
at det vil tage længere tid, første gang virksomhederne skal foretage udtagningen og indsendelsen af
stikprøver for deres forsendelser af elektrisk materiel, da virksomheden skal udvælge hvilke testparametre det
elektriske materiel skal testes op mod. Dette vurderer virksomheden ud fra en risikovurdering af det enkelte
produkt eller produkttype.
Administrative omstillingsomkostninger for ca. 50 mio. kr.
De administrative omstillingsomkostninger består i, at det efter Sikkerhedsstyrelsens vurdering kræver et
højere tidsforbrug at udtage og indsende stikprøver af elektrisk materiel det første år.
Løbende administrative byrder for ca. 103 mio. kr. årligt
De løbende administrative byrder består i, at importører af elektrisk materiel skal udtage og indsende
stikprøver til vurdering af materiellets sikkerhed. Analysen foretages af et laboratorium, dvs. udgør en ekstern
anskaffelse.
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Omstillingsbyrder: 50,5 mio. kr.
Løbende byrder:102,6 mio. kr.

