
Ny elsäkerhetslag den 1 juli 2017



Nya regler för att utföra elinstallationer!

• Den 1 juli 2017 kommer en 
ny elsäkerhetslag att träda i 
kraft!

• De bestämmelser som idag 
huvudsakligen finns i 
– 9 kapitlet ellagen,
– starkströmsförordningen,
– elinstallatörsförordningen, och
– elmaterielförordningen

kommer att finnas i den nya 
elsäkerhetslagen med 
tillhörande förordning.
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Det nya elsäkerhetsregelverket

1 juli 2017.
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Det nya elsäkerhets-
regelverket består alltså 
av lag, förordning och 
myndighetsföreskrifter. 

Idag är det bara den nya 
elsäkerhetslagen som är 
färdigställd. Förslag till nya 
ELSÄK-FS är klara men inte 
fastställda. 

Ny elsäkerhetslag (2016:732) 

Förslag till nya ELSÄK-FS
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Från överinseende till företagaransvar
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Tre nya föreskrifter



Verksamhetstyper
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Krav på elinstallationsföretag
Företaget har ansvaret för utförandet av elinstallationsarbete 

är utfört enligt kraven

Företaget ska ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad

Företaget ska ha ett egenkontrollprogram

Företag som utför elinstallationsarbete på annans 
anläggning ska registrera sin verksamhet hos 

Elsäkerhetsverket

Företaget ska se till att elinstallationsarbetet endast utförs av 
elinstallatörer eller personer som omfattas av 

egenkontrollprogrammet
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Så här påverkas elinstallatörer

• Överinseendet försvinner!
- istället företaget som genom ett egenkontrollprogram ska 

säkerställa
• Ny roll: Elinstallatör för regelefterlevnad

- företagets stöd i arbetet med att säkerställa verksamheten
• Arbetet ska utföras i enlighet med egenkontrollprogrammet.

- ALLA som utför elinstallationsarbete ska ingå i företagens egen-
kontrollprogram och arbete ska alltid utföras i enlighet med 
egenkontrollprogrammet.

• Alla elinstallatörer kan bli av med sin auktorisation om man 
gör fel vid elinstallationsarbete eller visar sig vara uppenbart 
olämplig. 

• Befintliga behörigheter görs om till auktorisation med 
automatik.
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Så här påverkas yrkesmännen 
(arbetar under överinseende)

• Överinseendet försvinner!
Yrkesmän kommer efter reformen istället ingå i företagets 
egenkontrollprogram (precis som elinstallatörer). I 
egenkontrollprogrammet beskrivs vilka arbeten som får utföras.

• Arbetet ska utföras i enlighet med egenkontroll-
programmet.

• En yrkesman får inte utföra elinstallationsarbeten 
privat.
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För beställare av elinstallationstjänster

• Det finns ett register hos Elsäkerhetsverket där alla 
potentiella utförare ska finnas

• Det finns ett egenkontrollprogram hos alla utförare 
som innefattar vilken kompetens som finns och hur 
man säkerställer ”att saker går rätt till” (inkl
kontrollen)

• Ovanstående finns dokumenterat vilket innebär att 
det, som ett kvalitetskriterium, skulle gå att inkludera 
krav på utdrag ur detta i upphandlingskraven
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