
ELARBETEN OCH SÄKERHET
– Nya regler gäller från 1 juli 2017

Från och med 1 juli 2017 gäller nya regler 
kring elsäkerhet.  Som fastighetsägare är 
du normalt anläggningsinnehavare, men 
du kan även klassas som ett elinstalla-
tionsföretag. Beroende på denna klassning 
gäller olika regler kring elsäkerhet.

KRAV PÅ ANLÄGGNINGSINNEHAVARE 
Som fastighetsägare är du normalt anlägg-
ningsinnehavare och är då skyldig att: 

 Se till att anläggningen är säker för 
människor vad gäller stötar, överslag, 
brand och liknande.

 Åtgärda anläggningen om brister upptäcks.
 Ge elinstallationsföretaget den information 

om anläggningen och arbetet som behövs.
 Kontrollera elföretaget som utför 

elinstallationsarbete på anläggningen 
och att de finns i Elsäkerhetsverkets re-
gister över elinstallationsföretag.

VAD ÄR ETT ELINSTALLATIONSFÖRETAG?
En fastighetsägare kan även klassas som ett 
elinstallationsföretag. Det företag som någon 
gång utför elinstallationsarbete klassas som 
ett elinstallationsföretag. Det spelar alltså 
ingen roll vilken bransch ditt företag tillhör.
Arbetet räknas som elinstallationsarbete när 
du utför eller ändrar en elektrisk stark-
strömsanläggning, reparerar en elektrisk 
starkströmsanläggning, fast ansluter en elek-

trisk utrustning till en starkströmsanlägg-
ning och kopplar loss en elektrisk utrustning 
från en starkströmsanläggning som utrust-
ningen är fast ansluten till. En starkströms-
anläggning är en elektrisk anläggning eller 
elektrisk anordning som har spänning, 
strömstyrka eller frekvens som kan vara far-
lig för person, husdjur eller egendom.

KRAV PÅ ELINSTALLATIONSFÖRETAG 
Är du klassad som ett elinstallationsföretag 
gäller då att: 

 Företaget har ansvaret för att elinstalla-
tionsarbetet är utfört enligt kraven.

 Företaget ska ha ett egenkontrollpro-
gram. Läs mer i faktarutan.

 Företaget ska ha minst en elinstallatör 
anställd för regelefterlevnad.

 Företaget ska se till att elinstallationsar-
betet endast utförs av elinstallatörer eller 
andra personer som omfattas av egen-
kontrollprogrammet.

Ett elinstallationsföretag som utför elinstalla-
tionsarbete på någon annans anläggning måste 
också vara registrerad hos Elsäkerhetsverket.

MER INFORMATION
 Läs mer på www.elsakerhetsverket.se 

 
HÅLL KOLL PÅ FÖLJANDE:

ANLÄGGNINGSINNEHAVARE
 Säkerställ att det elföretag 

du anlitar uppfyller regel-
verket.

ELINSTALLATIONSFÖRETAG 
 Uppfyll regelverket, ha ett egenkontrollsys-

tem och se till att personerna som utför ar-
betet har rätt behörighet.

Faktablad

Framtaget av Fastighetsägarna, 
juni 2017

KRAV PÅ EGENKONTROLL-
PROGRAM

Ett egenkontrollprogram ska minst innehålla 
beskrivningar av följande: elinstallationsverk-
samheten i företaget och organisationen för 
detta, elinstallationsverksamheten kompetens-
krav och tillgången till kompetens, elinstal-
latörer för regelefterlevnad, organisationen för 
elinstallationsarbete och egenkontrollprogram, 
rutiner vid utförande av elinstallationsarbete, 
hur elinstallationsarbete planeras och utförs, 
hur kontroller av utfört arbete görs, fortlö-
pande arbete med egenkontrollen samt hur 
uppföljning av egenkontrollen görs. 


