Nya författningar

Föreskrifter och allmänna råd om
elinstallationsarbete
• Definitionen av elinstallationsarbete finns i
elsäkerhetslagen.
4 § Med elinstallationsarbete avses i denna lag arbete som
avser
1. att utföra, ändra eller reparera en elektrisk
starkströmsanläggning,
2. att fast ansluta en elektrisk utrustning till en
starkströmsanläggning, eller
3. att koppla loss en elektrisk utrustning från en
starkströmsanläggning som utrustningen är fast ansluten till.
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Nr

Vad är det för
objekt?

Vad har det för rättslig
status?

1

Vattenkraftverk

Anläggning (produktion)

2

Kraftledning

Anläggning (överföring)

3

Villa

Anläggning (användning)

4

Solceller

Anläggning (ingår i 3)

5

Tvättmaskin

Anordning

6

Kabel i mark

Anläggning (ingår i 3)

7

Utomhusarmatur

Anordning

De nya författningarna
•

Föreskrifter och allmänna råd om elinstallationsarbete

Innehåller dels ett allmänt råd till 4 § elsäkerhetslagen (2016:732). Beskriver vad som inordnas under begreppet
elinstallationsarbete (utföra-ändra-reparera, fast ansluta, losskoppling). Redogör också för vilka elinstallationsarbeten som
undantas från kraven rörande auktorisation, registrering, etc.
Syftet med det allmänna rådet är att klargöra innehåll och omfattning samt ensa tolkningen och tillämpningen av
definitionen i elsäkerhetslagen.
•

Föreskrifter om krav på elinstallationsarbete och elinstallationsföretag

Innehåller dels beskrivningar av de olika verksamhetstyperna (har definierats för att: förenkla för företagen vid
registreringen, koppling till behörigheter – rätt typ av auktorisation för sin verksamhet, kunna kopplas till
verksamhetsbeskrivningen i egenkontrollprogrammet samt förenkla för privatpersoner och företag i att söka i registret) och
auktorisationskraven dessutom är utförandekraven förtydligade och omfattar 2008:1 och :2, särskilt viktigt att beakta är
kraven rörande dokumentation, märkning och varselmärkning, nytt är också krav rörande företagets egenkontrollprogram
och den företagsregistrering som ska göras i Elsäkerhetsverkets register.
•

Föreskrifter om auktorisation för elinstallationsarbete

Innehåller i huvudsak de delar av nu gällande 2013:1 som reglerar kraven för att få auktorisation. När det gäller
auktorisation föreslås att det från och med 1 juli 2017 ska finnas tre auktorisationer A (fullständig), AL (lågspänning) och B
(begränsad).
Omvandlingen från behörighet till auktorisation kommer att ske automatiskt.
En förändring är också att man vidgar begreppet ”praktisk erfarenhet” som får tillgodoräknas vid ansökan om
auktorisation. Med det nya regelverket öppnas för arbete som omfattar annan relevant erfarenhet förutom
elinstallationsarbete detta gäller främst konstruktion, felsökning och kontroll.

