
Den 1 juli nästa år träder den nya elsäkerhetslagen i kraft. Inom 
elsäkerhet är det den största förändringen sedan el började användas. 
Elsäkerhets verket jobbar just nu på att träffa branschen och att 
informera om förändringarna.

TEXT  JENNY PERSSON

V
i har dragits med gamla reg-
ler, nästan sedan skråtiden. 
Den nya elsäkerhetslagen 
är anpassad efter dagens 

samhälle, säger Peter Lindberg, projekt-
ledare för elbehörighetsreformen vid 
Elsäkerhetsverket.

Den nya lagen antogs av riksdagen 
den 8 juni i år efter en utredning som 
den dåvarande regeringen beställde 
2013. Elsäkerhetsverket har under 

remisstiden träffat branschens organi-
sationer och företag för att få en lag som 
är anpassad till nutiden.

– Den största förändringen är att 
ansvaret går från att ligga hos de 
enskilda elinstallatörerna till företaget 
som installatören är anställd hos. I detta 
ingår bland annat att upprätta ett egen-
kontrollprogram. En annan förändring 
är att företaget före den 1 juli ska regist-
reras hos Elsäkerhetsverket om det är så 
att verksamheten omfattar installations-
arbeten på annans anläggning.

Förändringen innebär att det blir 
lättare för beställare av tjänster att 
kontrollera att de använder företag 
som uppfyller de krav som ställs för att 
utföra det aktuella elinstallationsarbetet 
genom att företaget finns registrerade 
hos Elsäkerhets verket. Eftersom det 
finns olika nivåer på verksamheternas 
omfattning, komplexitet och spännings-
områden kommer man kunna kontrol-
lera vilka uppdrag som företaget har 
registrerat sig för att utföra.

– De seriösa företagen och beställarna 
gynnas av det här. Hos privat personer 
tror jag att insikten ibland saknas att 
ansvaret för starkströmsanläggningen 
ligger hos ägaren av ett hus, en bostads-
rätt eller kanske sommarstugan. Det är 
något vi arbetar på att informera om.

SENAST DEN 30 JUNI 2017 måste de 
företag som arbetar med elinstallationer 
på andras elanläggningar registrera sig 

hos Elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket 
kommer få mandat att meddela verk-
samhetsförbud om ett företag inte är 
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Alla företag som arbetar 
med el (installations-
arbete) ska ha ett egen-
kontrollprogram som ser 
till att arbetet utförs på rätt 
sätt och av personer med 
rätt kompetens. Företag 
som utför installation på 
annans anläggning måste 
anmäla sin verksamhet till 
Elsäkerhetsverket.

Elinstallationsarbete får 
bara utföras av personer 
med auktorisation eller 
som ingår i ett elinstalla-
tionsföretags egenkontroll-
program. Elsäkerhetsverket 
beslutar om auktorisation 
efter ansökan.

Reglerna samlas i en 
ny elsäkerhetslag med 
tillhörande elsäkerhetsför-
ordning. De nya reglerna 
träder i kraft 1 juli 2017.

Mer information finns på 
elsakerhetsverket.se/ 
nyaregler.

registrerat. Man arbetar 
just nu på att få till ett 
säkert och smidig anmäl-
ningsförfarande. 

– Systemet för registre-
ring kommer vara klart 
att användas från och 
med januari och vi kom-
mer arbeta med en form 
av e-legitimation för att det ska vara 
användarvänligt och vara säkert.

EN BETYDELSEFULL förändring för 
installatörerna och företagen är att 
man nu överför regeln om ett anställ-
ningsförhållande. I dag ska det finnas en 
överinseende elinstallatör, vilket innebär 
att det ska finnas ett anställningsförhål-
lande mellan installatören och elektri-
kern. Med den nya lagen för man över 
det till ett egenkontrollprogram som kan 
sägas vara den metod som elsäkerhets-
lagen anvisar till företagen för att man 
ska kunna ta sitt ansvar och bland annat 
visa för tillsynsmyndigheten att man 
följer lagstiftningen.

– Egenkontrollprogrammet är inte att 
förväxla med kvalitetssystem – som till 
exempel olika ISO-krav, och som är ett 
frivilligt åtagande. Kontrollsystemet är 
ett måste, där man bland annat anger 
inom vilka olika områden företaget är 
verksamt och att man uppfyller vill-
koren för den aktuella verksamheten.

Företagen ska ha minst en auktori-
serad elinstallatör och följa ett egen-
kontroll program, vilket även gäller för 
företag som arbetar på egen anläggning.

Elsäkerhetsverket har involverat bran-
schen i arbetet med att utforma de nya 
reglerna och jobbar nu tillsammans med 
branschen för att övergången ska flyta på 
för alla inblandade, bland annat genom 
informationsträffar runt om i landet. 

Senast inbjöds företagen till en 
informationsdag vid Arlanda. Närmare 
150 företag medverkade och man gick 
igenom vad behörighets reformen 
– där man går från behörighet och 
över inseende till företagaransvar – 
innebär. //

Ansvaret går från att ligga hos de 
enskilda elinstallatörerna till företaget 

som installatören är anställd hos.
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