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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-27 i mål nr M 383-13, se 

bilaga A 

 

KLAGANDE 

Åhus Gas och Värmeprodukter 

  

MOTPART 

Kemikalieinspektionen 

  

SAKEN 

Förbud att saluföra eller överlåta gasolkamin 

 

___________________ 

 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 

 

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphäver Mark- och 

miljööverdomstolen det av Kemikalieinspektionen meddelade förbudet att vid vite 

saluföra eller överlåta gasolkamin AYGAS C43FR.  

 

___________________ 
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SVEA HOVRÄTT DOM M 2849-13 

Mark- och miljööverdomstolen  

 

 

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

Åhus Gas och Värmeprodukter har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen, med 

ändring av mark- och miljödomstolens dom, ska upphäva Kemikalieinspektionens 

beslut om förbud att saluföra eller överlåta gasolkamin AYGAS C43FR. Åhus Gas och 

Värmeprodukter har anfört samma grunder som i mark- och miljödomstolen samt 

åberopat en testrapport daterad 18-19 mars 2013 från Kiwa Gastec som skriftlig 

bevisning.  

 

Kemikalieinspektionen har medgett ändringsyrkandet och anfört bl.a. följande. Åhus 

Gas och Värmeprodukter har gett in en testrapport som visar att den aktuella kaminen 

uppfyller gällande krav. För närvarande finns därför inte skäl att försäljningsförbudet 

ska bestå.   

 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL 

Åhus Gas och Värmeprodukter har gett in en testrapport som visar att två gasolkaminer 

av det aktuella slaget uppfyller gällande krav.   

 

Kemikalieinspektionen har medgett yrkandet att beslutet om förbud ska upphävas. 

 

Mot bakgrund av vad som sålunda framkommit gör Mark- och miljööverdomstolen 

bedömningen att Kemikalieinspektionens beslut att vid vite förbjuda Åhus Gas och 

värmeprodukter att saluföra eller överlåta gasolkamin AYGAS C43FR ska upphävas. 

 

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte 

överklagas. 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Henrik Löv och Håkan Åberg, referent, 

tekniska rådet Dag Ygland samt tf. hovrättsassessorn Ulrika Stenström. Föredragande 

har varit Astrid Öfverholm. 
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NACKA TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 
DOM 
2013-02-27 

meddelad i 

Nacka Strand 

Mål nr M 383-13 

 

  

  
 

 

Dok.Id 307024 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1104 

131 26 Nacka Strand 

Augustendalsvägen 

20 

08-561 656 00  08-561 657 99 måndag – fredag 

08:30-16:00 E-post: mmd.nacka@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

 

 

KLAGANDE 

Åhus Gas- och Värmeprodukter 

  

MOTPART 

Kemikalieinspektionen  

 

SAKEN 

Förbud att saluföra eller överlåta gasolkamin 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kemikalieinspektionens beslut 2012-12-10 i ärende nr 8102-H12-01551, se bilaga 1 

_____________ 

 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

_____________ 
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NACKA TINGSRÄTT DOM 
2013-02-27 

M 383-13 

Mark- och miljödomstolen 

  

 

 

BAKGRUND 

 

Genom beslut den 10 december 2012 förbjöd Kemikalieinspektionen Åhus Gas- 

och Värmeprodukter att saluföra eller överlåta gasolkamin AYGAS C43FR och 

förenade förbudet med ett vite om 50 000 kr. I samma beslut förelades företaget vid 

vite att inkomma med vissa uppgifter.  

 

Åhus Gas- och Värmeprodukter har överklagat beslutet om förbud. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Åhus Gas- och Värmeprodukter har, som det får förstås, yrkat att mark- och 

miljödomstolen upphäver beslutet om förbud att saluföra eller överlåta gasolkamin 

AYGAS C43FR, med vite om 50 000 kr.  

 

Till stöd för sin talan har Åhus Gas- och Värmeprodukter anfört i huvudsak 

följande. Förbudet baseras på ett parti om 640 stycken gasolkaminer typ C43FR 

som beställdes 2012, vilket gör att förbudet rimligtvis endast bör gälla detta parti. 

Under 2010 beställdes nämligen två andra partier gasolkaminer typ C43FR (600 

respektive 500 stycken). Då testet endast genomförts på det senaste partiet är det fel 

att förbjuda försäljning av de tidigare beställda partierna. I beslutet anges att CO-

nivåer på 441 ppm har uppmätts trots att det rätteligen ska vara 144 ppm. Om 

sådana här fel kan förekomma i en rapport kan det inte uteslutas att hela testet är 

felaktigt. Företaget kräver därför att testet genomförs på nytt. Det bör även beaktas 

att testerna är utförda i Danmark och att deras konkurrenter som är verksamma i 

Danmark (WATEX och ADAX) med i princip samma produkter har kommit ut på 

den nordiska marknaden. Det känns märkligt att företagets produkter kan bli under-

kända i deras tester medan WATEX och ADAX blir godkända med i princip samma 

produkter och från samma instans. Av denna anledning bör testerna inte utföras av 

samma instans, alltså den i Danmark, utan av en ny instans. Om det efter ett nytt 

test visar sig att CO-nivåerna är för höga godtar företaget försäljningsförbudet och 

kommer att ersätta slutkunderna med nya godkända gasolkaminer. 
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NACKA TINGSRÄTT DOM 
2013-02-27 

M 383-13 

Mark- och miljödomstolen 

  

 

 

Kemikalieinspektionen har bestritt ändring. 

 

Till stöd för sin talan har Kemikalieinspektionen anfört i huvudsak följande. 

Mätvärdet i det överklagade beslutet var felaktigt återgivet. Beslutet har rättats. Det 

korrekta värdet om 144 ppm framgår av mätrapporten och har varit utgångspunkten 

för bedömningen. Som framgår av beslutet är gränsvärdet 80 ppm. Beslutet avser 

samtliga kaminer av den aktuella typen då Kemikalieinspektionen med nuvarande 

underlag måste utgå från att avvikelsen från gällande gränsvärden är konstruktions-

relaterat. Det finns ingen anledning att anta att felet bara skulle finnas i ett visst 

parti av kaminerna. 

 

Åhus Gas- och Värmeprodukter har getts tillfälle att yttra sig över Kemikalie-

inspektionens yttrande.  

 

DOMSKÄL 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får enligt 14 kap. 8 § 

första stycket 1 miljöbalken meddela föreskrifter om kemiska produkter, biotekni-

ska organismer och varor. Kemikalieinspektionen får enligt 25 § första stycket 1 

förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer 

meddela föreskrifter om sådana kunskapskrav, försiktighetsmått och produktval 

som avses i 2 kap. 2–4 §§ miljöbalken i fråga om hantering av kemiska produkter, 

biotekniska organismer och varor. Enligt 6 kap. 4 § Kemikalieinspektionens före-

skrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer ska 

gasapparater vara så utförda att förbränningsprodukterna vid normal användning 

inte innehåller oacceptabla koncentrationer av hälsofarliga ämnen.  

 

Gasapparater regleras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG om 

anordningar för förbränning av gasformiga bränslen. Vid bedömningen av högsta 

tillåtna koncentrationen av ett hälsofarligt ämne hänvisas genom artikel 5(1)(a) i 
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NACKA TINGSRÄTT DOM 
2013-02-27 

M 383-13 

Mark- och miljödomstolen 

  

 

 

direktivet till standarden SS-EN 449 ”Gasutrustningar – gasolkaminer utan 

skorstensanslutning för bostäder – krav och provningsmetoder”. 

 

Kemikalieinspektionen får som tillsynsmyndighet med stöd av 26 kap. 9 § miljö-

balken besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att balken eller 

föreskrifter som meddelats med stöd av balken ska följas. 

 

Kemikalieinspektionen får enligt 25 § miljötillsynsförordningen (2011:13) före-

lägga den som saluför, överlåter, till Sverige för in eller från Sverige för ut en 

kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara att lämna de prover som behövs för 

tillsynen.  

 

Mark- och miljödomstolens bedömning 

 

Mark- och miljödomstolen finner efter genomgång av handlingarna i målet att det 

inte har framkommit någon omständighet som ger anledning att ifrågasätta det 

testresultat som redovisats av det danska institutet för brand- och säkerhetsteknologi. 

Testresultatet är inte mindre tillförlitligt på grund av den felskrivning som före-

kommit men rättats i Kemikalieinspektionens beslut. Enligt det genomförda testet 

uppgick den uppmätta halten kolmonoxid i förbränningsgaserna från gasolkaminen 

AYGAS C43FR till 144 ppm. Halten kolmonoxid översteg därmed väsentligt det 

gränsvärde om 80 ppm som anges i standarden SS-EN 449. Det finns i målet ingen 

uppgift som motsäger testresultatet. Domstolen anser att Åhus Gas- och Värme-

produkter i denna situation har att presentera underlag som visar att halten 

kolmonoxid i förbränningsgaserna från den aktuella typen av gasolkamin klarar 

gränsvärdet om 80 ppm.  

 

Sammantaget finner mark- och miljödomstolen att Kemikalieinspektionen har haft 

fog för förbudet att saluföra och överlåta gasolkaminer av typen AYGAS C43FR. 

Vad Åhus Gas- och Värmeprodukter anfört medför ingen annan bedömning. 

Överklagandet ska därför avslås. 
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NACKA TINGSRÄTT DOM 
2013-02-27 

M 383-13 

Mark- och miljödomstolen 

  

 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) 

Överklagande senast den 20 mars 2013.  

 

 

Anders Lillienau  Gisela Köthnig 

_____________ 

I avgörandet har deltagit rådmannen Anders Lillienau och tekniska rådet Gisela 

Köthnig. Föredragande har varit beredningsjuristen Ingrid Lidgard.  
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