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Eltrygg Miljö AB

Sid 69

Elhuset
En översikt av regelverket
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Eltrygg Miljö AB

Skyldigheter och ansvar - Elsäkerhet
Starkströms-
anläggning

Elinstallations-
arbete

Elektrisk 
utrustning

Skyldig att tillse 
- att anläggning är 
utförd enligt gällande 
bestämmelser
- Kunskaper och 
färdigheter

§ 6, SFS 2016:732
ELSÄK-FS 2008:1
ELSÄK-FS 2008:2
ELSÄK-FS 2008:3

Skyldig att tillse 
- Egenkontroll 
- Egenkontroll-

program
- Auktoriserad 

elinstallatör

§§ 23-27 
SFS 2016:732

ELSÄK-FS 2017:2
ELSÄK-FS 2017:3

  

Innehavare
Elinstallations-

företaget

Skyldig att tillse 
- Säker för 

användning
- Kontroll
- Underhåll

§§ 16-19
SFS 2016:732

ELSÄK-FS 2016:1
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Innehavare/
Installatör/
Användare/
Tillverkare

Arbetsmiljöansvar
vid elfara

 

Skyldig att tillse 
- Utbildning
- Riskbedömning
- Elsäkerhets-

planering
- Säkerhetsåtgärder
- Elsäkerhetsledare

AML 1977:1160

(SS-EN 50110-1)

Arbetsgivare

Sid 78

Viktigt! Skilj på de fyra olika sektorerna.
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Eltrygg Miljö AB

Skyldigheter och ansvar - Elsäkerhet
Elinstallations-

arbete
Skyldig att tillse 
- Egenkontroll 
- Egenkontroll-

program
- Auktoriserad 

elinstallatör

§§ 23-27 
SFS 2016:732

ELSÄK-FS 2017:2
ELSÄK-FS 2017:3

 

Elinstallations-
företaget

1/11 2021
4

Denna lagstiftning syftar 
till att göra anläggningen 
säker.

Anläggningen får inte bli 
farlig.

Hanterar inte faran för 
personer som deltar i 
arbetet.

Viktigt! Skilj på de fyra olika sektorerna.
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Eltrygg Miljö AB

Skyldigheter och ansvar - Elsäkerhet

1/11 2021
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Arbetsmiljöansvar
vid elfara

 

Skyldig att tillse 
- Utbildning
- Riskbedömning
- Elsäkerhets-

planering
- Säkerhetsåtgärder
- Elsäkerhetsledare

AML 1977:1160

(SS-EN 50110-1)

Arbetsgivare

Denna lagstiftning 
hanterar arbetsmiljön ur 
ett elsäkerhetsperspektiv 
för de som deltar i ett 
arbete som innebär 
elektrisk fara

Gäller oberoende av om 
arbetet är ett 
elinstallationsarbete eller 
inte.

Det är den elektriska 
faran som avgör om 
denna lagstiftning 
behöver tillämpas eller 
inte.

Viktigt! Skilj på de fyra olika sektorerna.
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Eltrygg Miljö AB

Elsäkerhetsverkets föreskrifter 
och allmänna råd om 
elsäkerhet vid arbete 
i yrkesmässig 
verksamhet

ELSÄK-FS 2006:1

ELSÄK-FS 2006:1

ELSÄK-FS 2006:1

X
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Eltrygg Miljö AB

Skyldigheter och ansvar - Elsäkerhet
Starkströms-
anläggning

Skyldig att tillse 
- att anläggning är 
utförd enligt gällande 
bestämmelser
- Kunskaper och 
färdigheter

§ 6, SFS 2016:732
ELSÄK-FS 2008:1
ELSÄK-FS 2008:2
ELSÄK-FS 2008:3

Innehavare
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Denna lagstiftning syftar 
till att 

• anläggningen 
blir rätt utförd
(inköpsrutiner)

• anläggningen 
kontrolleras i 
föreskriven omfattning
(förvaltning)

• arbete kan utföras 
på ett säkert
(förvaltning)

Viktigt! Skilj på de fyra olika sektorerna.
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Eltrygg Miljö AB

Innehavare? Vem är det?

Person eller organisation som har 
faktisk och rättslig möjlighet att rätta 
till fel eller brister i en starkströms-
anläggning eller elektrisk utrustning 
samt se till att arbete som utförs inte 
gör starkströmsanläggningen eller 
den elektriska utrustningen farlig.

Källa: Elsäkerhetsverket
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Eltrygg Miljö AB

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till ny bestämmelse:

7 § Innehavaren ska utfärda anläggningsspecifika 
instruktioner och anvisningar till den som arbetar vid 
starkströmsanläggningen när anläggningens utförande och 
dess avsedda användning kräver det, för att ge 
betryggande säkerhet mot personskada och sakskada på 
grund av el. Anvisningarna ska finnas på svenska och det 
språk som är lämpligt för de personer som arbetar vid 

anläggningen.
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Eltrygg Miljö AB

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till ny bestämmelse:

6 § Innehavaren ska fastställa rutiner för den 
fortlöpande kontrollen. Rutinerna ska grunda sig 
på en riskbedömning som tagit hänsyn till 
starkströmsanläggningens och den elektriska 
utrustningens utförande, ålder, omgivande miljö 
och användning. Rutinerna ska dokumenteras.
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