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ANVÄNDNINGEN AV KASSAREGISTER UTOMHUS
  Det är inte acceptabelt att torg och marknadshandlarna tvingas använda kassaregister som inte är 

gjorda för utomhusbruk. Registren utsätts dessutom för påfrestande transporter, ständiga upp och ned-

packningar i en synnerligen tuff miljö, inte minst under vinterhalvåret med temperaturer långt under 

minusstrecket. Det är en miljö som inte med bästa vilja i värden  kan likställas med den bofasta 

handelns varma och ombonade miljö där kassaregistrens står stadigt placerat på en och samma plats.

  De stora antalet felanmälningar som årligen överstiger 2000 vittnar om stora problem med 

användande av kassaregister utomhus. 

- År 2014 gjordes 2123 stycken felanmälningar och 2015 var det 2100 felanmälningar, enligt 

Skatteverket.

–  Lagen kom till på falska grunder.

–  Det existerar inte kassaregister för utomhusbruk.(Bilaga 1)

–  Domstolar godtar att det inte finns kassaregister för utomhusbruk

–  Arbetsmiljöverket utfärdar vitesföreläggande trots att SKV:s regler tillämpas.

–  Regeringens proposition 2012/13:129 7.4 Konsekvenser för företagen

–  Skatteverket ifrågasätts  

–  Gemensam skrivelse  

–  Företagare tvingas använda kassaregister vid utomhusbruk som inte uppfyller 

    elsäkerhetskraven krav. 

–  Garantier och försäkringar gäller inte vid bruk av kassaregister utomhus som inte är

    tillverkade för att användas i den tuffa miljön.

BESKRIVNING AV KASSAREGISTERLAGENS TILLÄMPNING  UTOMHUS

I förarbetena till lagen ”Regeringens proposition 2012/13:129 7.4 Konsekvenser för företagen” 

framförs osanningen att det finns kassaregister från 6 000 kronor.  Fortsättningsvis åberopar 

Skatteverket således att det finns kassaregister för utomhusbruk, en förvanskning av verkligheten som

även får fotfäste i domstolar. 

Till följd av detta menar Förvaltningsrätten i Stockholm i mål 6801-14 den 18 juni 2014 ”att det 

finns kassaregister som är anpassade för verksamheter som bedrivs i utomhusmiljö och som 
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klarar både dåligt väder och temperaturväxlingar.”  Något som andra domstolar senare hänvisar 

till.

Efter ett år godtar dock domstolar att det inte finns några sådana kassaregister 

Kammarrätten i Stockholm  har den 10 juni 2015 meddelat dom i mål nr 76575-14.

Av domen framgår att "Bolaget har i huvudsak anfört att det på marknaden inte existerar något 

kassaregister som uppfyller gällande krav på elsäkerhet och har åberopat såväl skriftlig som muntlig 

utredning till styrkande av detta. Skatteverket har inte inkommit med någon utredning i denna del. 

Mot den bakgrunden får bolagets påstående att det inte finns något kassaregister som är gjort för 

utomhusbruk godtas.” Kammarrätten avslår ändå överklagandet.

Förvaltningsrätten i Växjö har den 15 september 2015 meddelat dom i mål nr 2177-15.

 Av den domen framgår att den klagande framhållit att det inte finns kassaregister som är gjort för 

utomhusbruk vilket Förvaltningsrätten godtog och tillägger att något annat har inte framkommit i 

utredningen.

Förvaltningsrätten ifrågasätter inte heller den klagandes uppgift om att det finns risk för elstötar i det 

fall ett kassaregister inte är avsett för utomhusbruk och används i regn eller hög luftfuktighet. 

Förvaltningsrätten avslår ändå överklagandet.

I Förvaltningsrättens ovanstående dom åberopas att det av Skatteverkets information framgår att 

otjänlig väderlek är en omständighet som innebär att kassaregister inte behöver användas.

– Detta är en rättsosäkerhet som är oacceptabel. Vi kan inte i rättsstaten Sverige ha en lag som är 

väderberoende i sin tillämpning.

Påpekas att Skatteverket inte har inkommit med någon utredning som styrker att det finns 

kassaregister avsedda för bruk utomhus i något av de ca 70 ärende jag har granskat. I strid med 

ovanstående har Skatteverket ändå hävdat att det finns kassaregister som är anpassade till 

versamhet som bedrivs i utomhumiljö och som klarar både dåligt väder och temperaturväxlingar.

Erkännande från  kassaleverantörernas egen branschorganisation! 

I tidningen Torg och Marknadsnytt som utkom den 10 mars 2015 uttalar sig Nils Weidstam. 

I artikeln har Nils Weidstam på Kassaregisterrådet intervjuats i den aktuella frågan. Weidstam 

företräder således kassaleverantörernas egen branschorganisation. Nils Weidstam som är väl insatt i 

problematiken anför att man vid lagens tillkomst räknade med att marknaden skulle kunna 

tillhandahålla kassaregister för en kostnad omkring 7.000 kr, men ingen talade om att sådana skulle 

kunna klara av tuffa utomhusmiljöer. Weidstam anser att lagen helt enkelt kom för tidigt p g a att 

leverantörerna inte var i fas med detta, ingen kunde  leverera den utrustning som behövdes och till det

pris som angetts. 

Särskilt viktigt är hans konstaterande att de som marknadsför kassasystem som godkända för torg- 

och marknadshandel luras, några sådana system finns helt enkelt inte. Vidare bekräftar Weidstam att 

manualer till befintliga kassaregister enligt det lagstadgade kravet saknas. Han är också kritisk till att 

Skatteverket lät tillverkardeklarerade, alltså inte certifierade, kassasystem komma ut på marknaden.
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Skatteverket ändrar sina argument när bristerna kommer  i dagen. Skatteverket och 

domstolar som tidigare i sina argument framhöll att det fanns kassaregister för utomhusbruk har med 

tiden ändrat argumenten till krav att nyttjaren av kassaregister själv skall skapa en sådan torr miljö 

som motsvarar den som gäller för kassaregistret. 

Skattekontoret i Karlstad skriver t.ex. så här i sitt beslut den 30 oktober 2014, ärende 70 000 

864 206.  ...användaren av utrustningen har ansvar att tillse att den används på det sätt den är 

avsedd för. Handlar det om utrustning avsedd för inomhusbruk (torr miljö) som används utomhus ska 

användaren (torghandlaren) se till att skapa en miljö som motsvarar inomhusmiljö. 

När begreppet torr miljö ifrågasattes ändrade Skatteverket återigen kravet. Nu till kravet att den 

som använder kassaregister som inte är avsedda för utomhusbruk har att skydda kassaregister så att 

inga olyckor inträffar. 

 Ett kassaregister måste ha en bruksanvisning på svenska och vara försedd med uppgifter från 

tillverkaren var och hur jag får använda det. Sedan har jag ansvar att se till att jag följer tillverkarens 

anvisningar och använder ett kassaregister som är avsett för utomhusbruk. (Bilaga 1)

Det existerade inga kassaregister med sådana uppgifter, Skatteverket har återigen ej heller 

kommit med någon utredning som styrker att det existerar kassaregister för utomhusbruk eller 

som har anvisningar var och hur jag kan använda kassaregister utomhus som inte är avsedda för 

utomhusbruk. Här ska påpekas att tillämpningen av lagstiftningen också måste innefatta ett 

hänsynstagande till övrig lagstiftning i allmänhet och elsäkerhetslagstiftningen i synnerhet samt 

att torg- och marknadshandlare skall ges en rimlig möjlighet att fullfölja sina lagenliga 

skyldigheter utifrån sina speciella förutsättningar.

Påpekas att enligt SKVFS 2009:3 5§ Bestämdes att ett kassaregister endast fick användas i en 

användningsmiljö eller utsättas för en miljö som angavs i dess tillverkardeklaration. Vid lagändringen

som började tillämpas den 1-1-2014 togs 5§ togs paragrafen bort p.g.a. att skatteverket aldrig krävde 

att tillverkardeklarationen skulle innehålla uppgifter om vilken användningsmiljö som kassaregistret 

fick utsättas för.

Skatteverket skapar oklarhet beträffande elsäkerheten

Kravet på elsäkerhet vid användande av kassaregister utomhus har p.g.a. Skatteverkets agerande 

urholkats så det i stället räcker med att Skatteverket numera kan motivera med  ”att användaren själv

ser till att skydda kassaregistret så det inte händer en el-olycka”  

Vid Skatteverket och domstolars tillämpning av lagen avseende bruk av kassaregister utomhus har 

ingen hänsyn tagits till kraven som ställs på elsäkerhet. (Bilaga 1)

Ytterligare problematik som torg- och marknadshandlare ställs inför uppstod p.g.a. ett omedelbart 

förbud som utfärdats av Arbetsmiljöverket den 15 april 2015 

Förbudet avsåg användning av ”laddstationer med tillhörande transformatorer till 

kassaregistersystem”.  Förbudet avser ett bolags verksamhet.

Arbetsmiljöverket har alltså uppmärksammat de risker som utomhusanvändning av kassaregister som 

inte är tillverkat för utomhusbruk innebär. Som villkor för att förbudet skall upphöra har verket angett
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att bolaget ifråga ska ”säkerställa att transformatorn är torr” samt ”tillse att utfärdade instruktioner 

efterlevs”. 

Arbetsmiljöverket har även utfärdat ett vite på 50 000 kronor om verksamheten fortsätter utan att 

rättelse vidtas.

Det sagda innebär således att torg- och marknadshandlare kan komma att på detta sätt förbjudas av 

Arbetsmiljöverket att använda sitt kassaregistersystem samtidigt som Skatteverket kan förordna om 

vitesföreläggande för att handlarna skall använda det.

Med anledning av arbetsmiljöverkets åtgärd kallades till stormöte  som resulterades i en ”Gemensam 

skrivelse med anledning av den förnyade debatten kring frågor om elsäkerhet i samband med Torg- 

och marknadshandel”, den publiceras på skatteverkets hemsida. 

Denna gemensamma skrivelse som även Magdalena Andersson refererade till vid riksdagens 

frågestund återfinns här, samt mina efterföljande synpunkter på skrivelsens innehåll.

SKATTEVERKET UTREDER  INTE BRISTER PÅ PLATS
  Skatteverket gör anonyma kontrollköp där kontrollanten inte ger sig till känna omgående när 

kontrollköpet är klart. Därför har den som kontrollerats ingen möjlighet att på plats visa, och 

framförallt bevisa det som orsakat bristen. Driftstoppens orsak kan kan bero på många olika saker 

som är omöjligt att bevisa i efterhand. Det är med andra ord enda gången den kontrollerade har 

tillgång till bevisfakta. 

  Att den kontrollerade inte ges möjlighet att bevisa orsaken till driftstoppet är oacceptabelt, det är 

först senare när kontrollanten författat sitt övervägande att ta ut en kontrollavgift som den 

kontrollerade via ett brev på posten får vetskap om att Skatteverket har gjort ett anonymt 

kontrollbesök och överväger att ta ut en kontrollavgift på 12 500 eller 25 000 kronor. Vid en 

efterföljande tvist, där ord står emot ord, är det Skatteverket som utan egen bevisbörda vinner. Om 

inte annat så borde det tillföras ett krav i kassaregisterlagen att det på plats sker en utredning om 

vad som orsakade bristen.

  Det är naturligtvis lockande för kontrollanten att kunna berika statskassan. De  höga 

kontrollavgifterna på 12 500 och 25 000 kronor lär knappast ses som försumbara av Skatteverket. 

Något som i sämsta fall kan locka kontrollanten till att tumma på skyldigheten att i sin verksamhet 

iaktta den saklighet som krävs för att rättssäkerheten inte ska äventyras. Skatteverkets beslut kan 

alltid överklagas till Förvaltningsrätten, det skall dock sändas till Skatteverket som på så vis har 

möjligheten att stoppa överklagandet, samt avskriva beslutet när dom inser att deras argument inte 

håller för en fällande dom i Förvaltningsrätten. 

 Med erfarenhet från ett stort antal skatteärenden, där jag varit behjälplig, kan jag konstatera att 

Skatteverket många gånger lagt ner kravet, eller upphävt beslut om kontrollavgift när beslutet 

överklagats till Förvaltningsrätten. Av de ca 70 fallen jag granskat har Skatteverket i nästan 25% av 
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fallen vikit sig när jag har ifrågasatt  deras krav. Man kan inte utesluta att det även finns ett betydande

mörkertal där kontrollerade handlare i brist på kunskap/dyr advokathjälp betalat kontrollavgifter 

baserade på felaktiga grunder.

  Om alla överklaganden i stället handlagts av Förvaltningsrätter med påföljd av friande domar i 

stället för Skatteverkets avskrivningar, så hade torg och marknadshandlarna med största sannolikhet 

fått större förståelse för problematiken med att använda kassaregister utomhus. Och framför allt så 

hade Skatteverkets handläggning av kontrollavgifter för torg- och marknadshandeln förmodligen 

blivit mera saklig än som nu är fallet.

SKATTEVERKET FÅR HÅRD KRITIK AV ADVOKATER OCH JURISTER
Läs deras kritik här

Den osäkerhet som föreligger i Skatteverkets handläggning kräver att lagstiftningen blir mer konkret i

sin utformning och mer exakt styr upp kraven på skatteverket så det alltid på plats påbörjas en 

utredning och att det i lagen framgår att annan lagstiftning inte längre kan förbises.

Därför är det av största vikt att Skatteutskottet denna gång ger sitt stöd till de motioner som kräver en 

översyn av lagen. I en sådan översyn kan man även återuppta tankegångarna på andra alternativ för 

den ambulerande handeln t.ex. någon form av en schablonbeskattning så som finns i flera andra 

länder, samt en översyn och bearbetning av de förslag som redan finns.

Stig Wiklund

Rune Nilsson
Ordförande i Torg och marknadshandlarnas ekonomiska riksförening ,TOMER.
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Falska grunder_

Erkännande från  kassaleverantörernas egen branschorganisation! 

I tidningen Torg och Marknadsnytt som utkom den 10 mars 2015 uttalar sig 

Nils Weidstam. 

I artikeln har Nils Weidstam på Kassaregisterrådet intervjuats i den aktuella 

frågan. Weidstam företräder således kassaleverantörernas egen 

branschorganisation. Nils Weidstam som är väl insatt i problematiken anför att 

man vid lagens tillkomst räknade med att marknaden skulle kunna tillhandahålla

kassaregister för en kostnad omkring 7.000 kr, men ingen talade om att sådana 

skulle kunna klara av tuffa utomhusmiljöer. Weidstam anser att lagen helt enkelt

kom för tidigt p g a att leverantörerna inte var i fas med detta, ingen kunde  

leverera den utrustning som behövdes och till det pris som angetts. 

Särskilt viktigt är hans konstaterande att de som marknadsför kassasystem som godkända för torg- 

och marknadshandel luras, några sådana system finns helt enkelt inte. Vidare bekräftar Weidstam att 

manualer till befintliga kassaregister enligt det lagstadgade kravet saknas. Han är också kritisk till att 

Skatteverket lät tillverkardeklarerade, alltså inte certifierade, kassasystem komma ut på marknaden.

Tillbaks till början av skrivelsen
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_

Bilaga 1

Elsäkerhetsverket har uppdaterat sitt "Förtydligande om kassaapparater för utomhusbruk" den 13 augusti 

2014. Däri framgår klart och tydligt att jag ska följa tillverkarens anvisningar och använda en apparat som 

är avsedd för utomhusbruk. Tillverkarens anvisningar (som ska vara på svenska) ska tydligt visa var och 

hur den kan användas. 

 

De kassaregister som har kontrollerats har ingen sådan bruksanvisning på svenska, och som är försedd 

med uppgifter från tillverkaren om var och hur dom får användas. 

Även kassaregisterrådet, som är en branschförening för leverantörer av kassaregister, har i sitt svar på 

frågan om vilka kassaregister som har en svensk bruksanvisning enligt ovan, inte uppvisat något sådant. 

 

För att ytterligare undersöka om någon har kassaregister för utomhusbruk framfördes önskemål till 

Skatteverket att få ta del av vilka som är tillverkare av kassaregister och vilka adresser dom har, något som

måste finnas på dom som lämnat tillverkardeklarationer till Skatteverket. Villkoret för att få använda ett 

kassaregister är att tillverkaren har lämnat en tillverkardeklaration.

Skatteverket avvisar detta med motiveringen att tillverkare och deras adresser är sekretessbelagda.

 

Enligt Förordning (1993:1068) § 3 om elektrisk materiel. Skall den som använder elektrisk materiel 

förvissa sig om att den är säker för användning. 

Hur vet jag då att kassaregistret är säkert för användning utomhus? Enligt vad som här sägs, kan det inte 

ske på annat vis än att enbart använda ett kassaregister som är tillverkat för utomhusbruk eller har 

anvisningar på svenska där tillverkaren  anvisar, att jag kan och hur jag skyddar kassaregistret vid bruk 

utomhus.

 
Uppdaterad ver 13-8 2014 efter möte samma dag

Förtydligande om kassaapparater för utomhusbruk
Elsäkerhetsverket har fått många frågor om att använda elektriska kassaapparater/kassaregister på 

marknader och torghandel. Här följer information och råd om vad som gäller.

Kassaapparater som används i Sverige ska, precis som alla elektriska produkter, ha en bruksanvisning på 

svenska och vara försedd med uppgifter från tillverkaren om hur den får användas. Lagen som säger det är

inte ny utan har funnits sedan 1993,  § 4 och 5 i Förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel.

Det är tillverkaren som är ansvarig för att se till att kassaapparaten uppfyller de krav som gäller när den 

sätts på marknaden. Sedan har också importörer och återförsäljare ett ansvar att se till så att de produkter 

de säljer (i det här fallet kassaapparater) uppfyller lagkraven. Den enskilde företagaren, som ska använda 

kassaapparaten, har ansvar att se till att man följer tillverkarens anvisningar och använder en apparat som 

är avsedd för utomhusbruk.

Elsäkerhetsverkets har tyvärr upptäckt att många kassaapparater inte uppfyller kraven för utomhusbruk vid

fuktig miljö. Många kassaapparater är gjorda för inomhusbruk.
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- Att använda en kassaapparat utomhus för förhållanden som den inte är avsedd för gör att det finns risk 

för att fukt kommer in i apparaten och att den i värsta fall kan bli strömförande, säger Fredrik Kagerud, 

inspektör vid Avdelningen för produkter på Elsäkerhetsverket.

Detta gäller för kassaapparater utomhus

- Tänk på att läsa igenom bruksanvisningen för kassaapparaten och följa tillverkarens anvisningar.

- Titta så att produkten är CE-märkt.

- Täthet är en viktig aspekt vid anpassning av en elektrisk produkt för användning i utomhusmiljö. Ett 

kassaregister med stickpropp klass I med jordat utförande eller klass II ojordad dubbelisolerad ska, för att 

få användas utomhus, vara anpassad för att klara täthet motsvarande minst IPX4. IP-klassning är ett sätt att

ange tätheten för en produkt.

-Om tillverkaren i sin bruksanvisning anger att produkten kan användas utomhus i regn och fukt så ska 

produkten uppfylla minst IPX4 oavsett spänningsgräns.

- Om den kassaapparat du har inte uppfyller IP-klassningen för utomhusbruk, så måste du vidta åtgärder 

för att säkerställa att miljön den placeras och används i motsvarar den som tillverkaren anvisar.

- Om du är osäker på om din kassaapparat uppfyller kraven ska du vända dig till inköpsstället.

- Tänk också på att kyla, värme, kondens, UV-ljus (solen) kan påverka en apparats säkerhet negativt. 

Tillverkaren anvisningar ska tydligt visa var den kan användas.  

       Sidansvarig: Per Hellström  Publicerad: 2014-04-25  Senast uppdaterad: 2014-08-13

  

Utdrag ut Förordning (1993:1068) om elektrisk materiel:

Allmänna skyldigheter beträffande elektrisk materiel

3 § Den som för användning inom landet tillverkar, importerar, upplåter, saluför eller överlåter på 

annat sätt samt installerar elektrisk materiel skall svara för att materielen uppfyller gällande 

säkerhetskrav.

Den som äger eller annars svarar för användningen av elektrisk materiel skall svara för att den 

används på ett sätt som inte riskerar säkerheten och att den underhålls på ett nöjaktigt sätt.

Den som använder elektrisk materiel skall förvissa sig om att den är säker för användning. 

För att kunna belasta den som inte använder kassaregister med kontrollavgifter kringgår 

Skatteverket och domstolar dessa föreskrifter genom att kräva att användaren av kassaregister i 

stället har att skydda sitt register vid utomhusbruk på sådant sätt så det är säkert för användning.

 Varför finns det då föreskrifterna om elsäkerhet? när Skatteverket så enkelt kan sopa 

Elsäkerhetsverkets krav under mattan genom att kräva att användaren i stället har skyldighet att 

skydda sitt kassaregister så det är säkert för användning? 

Få avsedda för utomhusbruk
Många kassaregister som finns för torg- och marknadshandel är inte avsedda för 

utomhusbruk och har ingen information i bruksanvisningen om hur och var produkten 

får användas. När information saknas uppfyller de inte elsäkerhetskraven. Kassaregister 

javascript:__doPostBack('ctl00$plhContentWrapper$plhMidHolder$plhMidColumn$ctl02$btnContact','')
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och annan elektrisk apparatur som inte används på rätt sätt utomhus kan vara livsfarliga om de utsätts för 

fukt och väta. Enligt Karl Hugo Hult, avdelningschef på Elsäkerhetsverket.

Svårt att få inne miljö ute enligt SEK Svensk Elstandard
Frågan är om det går att skydda ett kassaregister utomhus så det stämmer överens med den 

inomhusmiljö som registret är avsett för. När detta kom upp under ett möte i Borlänge med Karl Hugo

Hult, avdelningschef på Elsäkerhetsverket, hänvisade han till SEK Svensk Elstandard som både sätter

och tolkar standards.

Tidningen Torg och Marknadsnytt gick därför vidare med frågan till SEK Svensk Elstandard.

Hur ordnar man en ”torr miljö” utomhus?

Enligt Ingvar Eriksson, ingenjör på SEK finns ingen definition av detta. ”Torrt utrymme” är det enda 

som talas om i installationsreglerna.

 - Utomhus är det svårt att ordna en torr miljö, temperaturerna skiftar ju och vid snabba förändringar 

blir det kondens, men att skydda sig mot regn går ju däremot även utomhus, säger han.

Enligt honom måste kassaapparaten hanteras i väder- och vindskyddat läge utomhus. Vilket han tror 

kan vara svårt för en marknadsförsäljare:

 - Långtifrån alla kan nog ha ett så pass stort tält att man kan garantera en helt väderskyddad plats, jag

kan inte se någon riktigt bra lösning på detta, säger han.

Tillbaks till början av skrivelsen
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Domstolar godtar att det inte existerar något 
kassaregister som uppfyller elsäkerhetskraven. 

Kammarrätten i Stockholm  har den 10 juni 2015 meddelat dom i mål nr 76575-14.

Av domen framgår att "Bolaget har i huvudsak anfört att det på marknaden inte existerar något 

kassaregister som uppfyller gällande krav på elsäkerhet och har åberopat såväl skriftlig som muntlig 

utredning till styrkande av detta. Skatteverket har inte inkommit med någon utredning i denna del. 

Mot den bakgrunden får bolagets påstående att det inte finns något kassaregister som är gjort för 

utomhusbruk godtas.” Kammarrätten avslår ändå överklagandet.

Förvaltningsrätten i Växjö har den 15 september 2015 meddelat dom i mål nr 2177-15.

 Av den domen framgår att den klagande framhållit att det inte finns kassaregister som är gjort för 

utomhusbruk vilket Förvaltningsrätten godtog och tillägger att något annat har inte framkommit i 

utredningen.

Förvaltningsrätten ifrågasätter inte heller den klagandes uppgift om att det finns risk för elstötar i det 

fall ett kassaregister inte är avsett för utomhusbruk och används i regn eller hög luftfuktighet. 

Förvaltningsrätten avslår ändå överklagandet.

I Förvaltningsrättens ovanstående dom åberopas att det av Skatteverkets information framgår att 

otjänlig väderlek är en omständighet som innebär att kassaregister inte behöver användas.

– Detta är en rättsosäkerhet som är oacceptabel. Vi kan inte i rättsstaten Sverige ha en lag som är 

väderberoende i sin tillämpning.

Påpekas att Skatteverket inte har inkommit med någon utredning som styrker att det finns 

kassaregister avsedda för bruk utomhus i något av de ca 70 ärende jag har granskat. I strid med 

ovanstående har Skatteverket ändå hävdat att det finns kassaregister som är anpassade till 

versamhet som bedrivs i utomhumiljö och som klarar både dåligt väder och temperaturväxlingar.

Tillbaks till början av skrivelsen
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Arbetsmiljöverket_

Ytterligare problematik som torg- och marknadshandlare ställs inför uppstod p.g.a. ett omedelbart 

förbud som utfärdats av Arbetsmiljöverket den 15 april 2015 

Förbudet avsåg användning av ”laddstationer med tillhörande transformatorer till 

kassaregistersystem”.  Förbudet avser ett bolags verksamhet.

Arbetsmiljöverket har alltså uppmärksammat de risker som utomhusanvändning av kassaregister som 

inte är tillverkat för utomhusbruk innebär. Som villkor för att förbudet skall upphöra har verket angett

att bolaget ifråga ska ”säkerställa att transformatorn är torr” samt ”tillse att utfärdade instruktioner 

efterlevs”. 

Arbetsmiljöverket har även utfärdat ett vite på 50 000 kronor om verksamheten fortsätter utan att 

rättelse vidtas.

Tillbaks till början av skrivelsen
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_

7.4 Konsekvenser för företagen 

De företag som berörs av förslaget till utökat tillämpningsområde måste använda kassaregister som 

uppfyller föreskrivna krav, vilket innebär att många företag måste anskaffa ett tillverkardeklarerat 

kassaregister och en certifierad kontrollenhet. I dagsläget har prisläget för en sådan utrustning 

stabiliserats på nivån från ca 6 000 kronor. Då livslängden för kassaregister och kontrollenhet är 

betydligt längre än ett år blir den årliga kostnadsökningen dock mindre än 6 000 kronor. I 

Skatteverkets föreskrifter är reglerat att en kontrollenhet ska ha en livstid på minst sju år (12 kap. 13 §

SKVFS 2009:2). Ett tillverkardeklarerat kassaregister bör vid normal användning inte ha en kortare 

livslängd än vad som gäller för en kontrollenhet. Under antagandet att ett kassaregister inklusive 

kontrollenhet kostar 6 000 kronor och att livslängden är sju år blir den årliga kostnaden ca 850 kronor.

Nils Weidstam på Kassaregisterrådet anser att lagen helt enkelt kom för tidigt p g a att 

leverantörerna inte var i fas med detta, ingen kunde  leverera den utrustning som behövdes och till 

det pris som angetts. 

Tillbaks till början av skrivelsen
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SKATTEVERKET IFRÅGASÄTTS
Skatteverkets saklighet och opartiskhet ifrågasätts i en debattartikel i dagens juridik (Finns här) Den 

är skriven av Andreas Möller,  skattejurist på Möllers Juridik, tidigare tolv år på Skatteverket.

http://www.dagensjuridik.se/2016/12/om-objektivitet-varit-ledstjarna-skatteverket-hade-malen-i-

domstol-minskat-radikalt 

Enligt 1 kap. 9 § regeringsformen ska domstolar och förvaltningsmyndigheter beakta allas likhet inför

lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Andreas Möller anser bl.a. i debattartikeln att det finns stora brister i Skatteverkets hantering av 

ärenden, det är viktigt att tjänstemannen redogör för inkomna synpunkter och dessutom tar hänsyn till

dessa i sitt beslut, skriver han. Brister beror dels på att tjänstmannen bortser från 

objektivitetsprincipen men även från de ledord Skatteverket önskar arbete efter.

Andreas Möller som har arbetat cirka tolv år på Skatteverket har under den tiden iakttagit behandling 

av ärenden och skattskyldiga där skattskyldiga i vissa fall bedöms utifrån enskilda tjänstemäns 

subjektiva bedömningar - det vill säga personliga värderingar, känslor, oviktiga detaljer och 

egenintresse.

När tjänstemän behandlar ett skatteärende ska ansvarig tjänsteman basera sitt beslut med beaktande 

av omständigheter och underlag som både är till nackdel och fördel för den skattskyldige.

Signaturen ”gammal revisor på Skatteverket” skriver så här i en av kommentarerna 

Som gammal revisor på Skatteverket kan jag inte annat än hålla med Möller. Resultatkrav och tryck 

från ledningen att man ska "hitta något" i samband med revisioner, har många gånger lett till att både 

jag och kollegor har gjort höjningar av beskattningsunderlag som objektivt sett varit tveksamma. 

Bristen på objektivitet har jag även sett internt inom Skatteverket. Chefer på olika nivåer, från 

verksledning till kontorets chefer, har lagt sig i handläggare och revisorers utredningar för att "hjälpa"

vänner och bekanta. Precis som det kom fram i vårens Uppdrag Granskning är vänskapskorruption 

tyvärr ett faktum på Skatteverket.

Tillbaks till början av skrivelsen
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Datum Dnr

2015-05-18 1 31 277177-15/1152

                                                                                    Till den det berör

Gemensam skrivelse med anledning av den förnyade debatten kring frågor om elsäkerhet i samband med 
Torg- och marknadshandel

Representanter för Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket och Skatteverket har träffats den 7 maj 2015 

för att på nytt diskutera frågor kring elsäkerhet som uppstått med anledning av Arbetsmiljöverkets 

beslut från den 15 april 2015.

Elsäkerhetsverket är den myndighet som ansvarar för regler beträffande elsäkerhet.
Elsäkerhetsbestämmelserna avser dels tillverkarens ansvar för att en elektrisk produkt ska vara elektriskt 
säker och dels användarens ansvar att den används och underhålls på ett sätt som inte riskerar säkerheten. 
Elsäkerhetsbestämmelserna avser en lång rad av elektriska produkter som idag används på torg- och 
marknadsplatser. Det gäller t.ex. elnätanslutna produkter som fläktar, frysar, kassaregister, kylskåp, lampor, 
mobilladdare, motorvärmare, musikanläggningar, vågar m.m.

Om en tillverkare anger att en elektrisk produkt kan användas utomhus innebär detta bl.a. att vissa krav ska 
vara uppfyllda som t.ex. tålighet mot damm och fukt. Kraven följs oftast av tillverkaren genom att han 
anger täthet enligt standard för IP-klassning. En tillverkare eller den som säljer produkten har ansvaret för 
att lämna information om en produkts användningsområde.

Användaren har i sin tur ansvar för att den används på ett korrekt sätt och ett sätt som innebär att 
säkerheten inte riskeras. Vid tillfällig handel som sker utomhus bör man i första hand välja en elektrisk 
produkt som är avsedd för utomhusmiljö och minst har en IPX4-klassning.

Man kan efter en riskbedömning i det enskilda fallet välja att använda en elektrisk produkt t.ex. ett 

kassaregister med lägre klassning än IPX4 utomhus under tillsyn oavsett kapslingsklass. Det förutsätter dock 

att användaren ser till att den inte utsätts för skadlig fuktighet eller annan påverkan som innebär att 

säkerheten riskeras. Detta kan t.ex. innebära vackert väder eller att ett kassaregister förses med någon form 

av skydd mot väta och skydd mot mekanisk åverkan. Ett alternativ som minskar risken för elektrisk fara kan 

vara att man istället väljer att använda sig av en batteridriven och/eller uppladdningsbar produkt.

På mötet konstaterades att det råder en samsyn mellan myndigheterna om vad som gäller och att det nu 

aktuella beslutet från Arbetsmiljöverket inte förändrar detta på något sätt. På mötet konstaterades också att 

beslutet från Arbetsmiljöverket avser ett enskilt ärende och att det inte på något sätt går att åberopa 

generellt.

Sammanfattningsvis innebär detta att våra tre myndigheter kommer att fortsätta att tillämpa våra respektive
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 regelverk, på samma sätt som vi har gjort efter det att Elsäkerhetsverket kom med sitt klarläggande i maj 
2014.

Anders Bäck Karl-Hugo Hult Jens Åhman
Enhetschef Avdelningschef Enhetschef

Skatteverket Elsäkerhetsverket Arbetsmiljöverket

Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567

Epost: huvudkontoret@skatteverket.se   www.skatteverket.se

MIN KOMMENTAR TILL DEN GEMENSAMMA SKRIVELSEN
Inledningsvis saknar det betydelse vilka övriga produkter som används på torg och marknadsplatser, 

det som gäller beträffande elsäkerhet för användande av kassaregister utomhus beskrivs i bilaga 1.  

(Uppdaterat den 13/8 2014 ) Viktigt att notera är att tillverkarens anvisningar ska tydligt visa var och 

hur ett kassaregister kan användas. Detta gäller naturligtvis oavsett vad som skrivs i den 

gemensamma skrivelsen. 

 - Många kassaregister som finns för torg- och marknadshandel är inte avsedda för utomhusbruk och 

har ingen information i bruksanvisningen om hur och var produkten får användas. När information 

saknas uppfyller de inte elsäkerhetskraven, enligt Karl Hugo Hult, avdelningsschef på 

Elsäkerhetsverket.

I den gemensamma skrivelsen hävdas vidare att man kan använda ett kassaregister utomhus om man 

"ser till att registret inte utsätts för skadlig fuktighet eller annan påverkan som innebär att säkerheten 

riskeras." Frågan innfinner sig då, hur ska det ske? Det korrekta svaret på den frågan blir oemotsägligt

att det endast kan ske genom att följa tillverkarens anvisningar! Det är här som det häpnadsväckande i

myndighetens agerande infinner sig då man försöker sopa  krav under mattan genom att  påstå 

följande i den gemensamma skrivelsen: "Detta kan t.ex. innebära vackert väder eller att ett 

kassaregister förses med någon form av skydd mot väta och skydd mot mekanisk åverkan." men 

samtidigt låter bli att klargöra att sådana åtgärde måste ske enligt tillverkarens anvisningar.

Vidare menar man att ett alternativ som minskar risken för elektrisk fara kan vara att man istället 
väljer att använda sig av en batteridriven och/eller uppladdningsbar produkt. Tacksamt vore vilka 
kassaregister det kan vara som fungerar året runt i utomhusmiljö med påfrestande transporter, 
ständiga upp och ned-packningar i en synnerligen tuff miljö, inte minst under vinterhalvåret med 
temperaturer långt under minusstrecket i 7 år och till en totalkostnad av 6000 kronor.

Avslutningsvis så kan man, beträffande Arbetsmiljöverket,  med andra ord konstaterar att  verket 
inte kommer att vidta några åtgärder när samma  brister  uppstår/finns någon annanstans. 

Tillbaks till början av skrivelsen
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