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Behörighetsreformen

Elsäkerhetslagen SFS 2016:732
Elsäkerhetsförordningen SFS 2016:xxx

Elsäkerhetsverkets föreskrifter
ELSÄK-FS 2016:xx 

om auktorisation för elinstallationsarbete

ELSÄK-FS 2016:xx 
omelinstallationsarbete

ELSÄK-FS 2016:xx 
om utförande av elinstallationsarbete och om elinstallationsföretag

Regler 

som gäller om 

de åberopas i avtal t.ex. 

AMA, AB, ABT 

EN-besiktning (Elektriska Nämnden) mm

Branschstandard t.ex. publikationer från 

EIO, FIE, SSG, Svensk Energi m.fl.  

AMI-handbok, EBR, ESA 14, SSG 4500 m.fl.

Svensk och internationell standard

t.ex. SEN, SS-IEC, SS-EN     SS-EN 50110-1

SS 436 40 00,       SS-EN 61936-1 SS-EN 50522

ELSÄKERHETSVERKET, tel 0550-851 00 (www.elsakerhetsverket.se)
ARBETSMILJÖVERKET

ARBETSMILJÖINSPEKTIONEN

Andra

t.ex. Boverket

Andra föreskrifter

t.ex. Boverkets 

Bygg Regler

BBR

Andra 

förordningar 

Andra lagar

Starkströmsföreskrifter
ELSÄK-FS 2006:1 
ELSÄK-FS 2008:1 ELSÄK-FS 2010:1
ELSÄK-FS 2008:2 ELSÄK-FS 2010:2
ELSÄK-FS 2008:3 ELSÄK-FS 2010:3
ELSÄK-FS 2008:4 ELSÄK-FS 2015:3
ELSÄK-FS 2011:1
ELSÄK-FS 2011:2
ELSÄK-FS 2011:3
ELSÄK-FS 2011:4
ELSÄK-FS 2012:1

Elmaterielbest.
ELSÄK-FS 2016:1
ELSÄK-FS 2015:1
ELSÄK-FS 2015:2

EX-regler 
ELSÄK-FS 2016:2 

EMC-föreskr
ELSÄK-FS 2016:3
ELSÄK-FS 2016:4

Elinstallatörsföreskr.

ELSÄK-FS 2013:1

ELSÄK-FS 2014:1

ELSÄK-FS 2014:2

ELSÄK-FS 2015:4

ELSÄK-FS 2016:5

Allmän behörighet

AB, ABL

Begränsad behörigh

BB1, BB3

Arbetsmiljöföreskrifter

Maskiner 

AFS 1993:10

Minderåriga 

AFS 1996:1 

Systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

AFS 2001:1 och 2003:4

Starkströmsförordning 

SFS 2009:22 

Svagströmskun.

SFS 1972:463

Elförordning 

SFS 1994:1250 

Undantag från 

Nätkoncession 

SFS 2007:215

Elmaterielförordning 

SFS 1993:1068 

SFS 1999:829

SFS 2004:472

Elinstallatörs-

förordning 

SFS 1990:806

Arbetsmiljö-

förordning 

SFS 1977:1166

Ellag SFS 1997:857

9 kap. Skyddsåtgärder

10 kap. Skadestånd

13 kap. Ansvarsbestämmelser

EMC-lagen SFS 1992:1512
SFS 2007:352 

Arbetsmiljölag

SFS 1977:1160

EU-direktiv

Myndighet

Regering

Riksdag
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Behörighetsreformen

Behörighetsreformen

allt börjar gälla 2017-07-01

Elsäkerhetsförordningen 

SFS 2016:xxx

Elsäkerhetsverket

3 nya föreskrifter 

ELSÄK-FS 2016:xx 

om utförande av 
elinstallationsarbete och 
om elinstallationsföretag

ELSÄK-FS 2016:xx 

om auktorisation för
elinstallationsarbete

ELSÄK-FS 2016:xx

om elinstallationsarbete

A = Fullständig auktorisation

AL = Auktorisation lågspänning

B = Begränsad auktorisation

Utföra, ändra eller reparera en 
elektrisk starkströmsanläggning

Fast ansluta en elektrisk utrustning 
till en starkströmsanläggning

Koppla loss en elektrisk utrustning 
från en starkströmsanläggning 

Elsäkerhetslagen 

SFS 2016:732

Egenkontrollprogram

Minst en elinstallatör 
förregelefterlevnad

Registrering hos 
elsäkerhetsverket

Främja hög elsäkerhet och minska 
risker för person och sakskada

– innehavarens skyldigheter

– elinstallationsarbete 

– elektrisk materiel 

– övriga bestämmelser 

SFS 2009:22 SFS 1990:806 SFS 1993:1068  
SFS 1997:857; 9 och 10 kap SFS 1966:742; 11§ och 18§

Elsäkerhetslagen 
SFS 2016:732

Elinstallations-
företag

Alla    .

Innehavare 
och användare 
av utrustning

Anläggnings-
innehavare

Elinstallatör

Tillverkare, 
importörer, 

distributörer 
och 

installatörer

Ska se till att den elektriska 
utrustningen uppfyller gällande 
krav, se 16 § ESL 

Får inte visa sig vara 
oskicklig eller försumlig vid 
utförande av elinstallationer 
eller på annat sätt uppenbart 
olämplig, se 44 § ESL

Ska se till att anläggningen är säker och 
att arbete utförs på rätt sätt och av rätt 
personer m.m., se 6-15 §§ ESL

Förbud att utföra 
elinstallationsarbete om man inte 
är elinstallatör eller arbetet utförs 
inom ett företags egenkontroll-
program, se 27 och 48 §§ ESL

Ska se till att utrustningen används och 
underhålls på rätt sätt samt att arbete på 
utrsustningen utförs på rätt sätt och av 
rätt personer, se 17-19 §§ ESL

Alla företag som utför någon form av 
elinstallationsarbete uppfattas även som 
elinstallatörsföretag, se 5§ och 23-27§§ ESL
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Elsäkerhetsförordningen 
SFS 2016:xxx

• Anläggningsinnehavarens skyldigheter
– Anmälning, drifttillstånd och områdesplanering

• Elinstallationsarbete
– Anmälan av elinstallationsföretag för arbete på annans anläggning

• Verksamhet, org.nr, namn, adress och auktoriserad installatör

– Auktorisation av elinstallatörer

– Register över auktoriserade elinstallatörer
• Namn, personnummer och bostadsadress. 

(Uppgifterna är offentliga men finns ej på webbplatsenen, utan måste 
beställs från elsäkerhetsverkets)

• Elektrisk materiel
– Säkerhetskrav och marknadstillträde

• Övriga bestämmelser
– Ansvar och överklagande

ELSÄK-FS 2016:xx 
om auktorisation för elinstallationsarbete

Auktorisation Auktorisationens omfattning Utbildning

A Fullständig 
auktorisation 

Alla elinstallationsarbeten Bilaga 1
Bilaga 2
4 års praktik (1 år HV och 2 år LV)

AL Auktorisation 
lågspänning 

Alla elinstallationsarbeten på 
lågspänningsanläggningar

Bilaga 1
4 års praktik (2 år LV)

B Begränsad 
auktorisation 

Elinstallationsarbeten på 
lågspänningsanläggningar i 
befintlig gruppledning. *

Bilaga 3
2 årspraktik (1 år LV)

* 1 att sätta upp och flytta ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar, 
2 att fast ansluta elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don samt 

förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen, samt 
3 att koppla loss elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don och kablar. 
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ELSÄK-FS 2016:xx
om elinstallationsarbete

Anläggning - Utrustning

Starkströmsföreskrifterna - Produktstandarder

Elinstallationsarbete - Elektriskt arbete 

Elinstallationsföretag - Tillverkare 

Ex. på olika anläggningar 
och utrustningar
Ventilationsanläggning
Fjärrvärmeanläggning
Produktionslinje
Pappersbruk 
Bostäder
Affärer
Kontor
Skolor

M
M

Innehavaren ansvarar för att den elektriska anläggningen
(6§ESL), och den elektiska utrustningen (19§ESL), 
fortlöpande kontrolleras, att arbete utförs på ett säkert sätt 
och av personer med tillräckliga kunskaper. 

ELSÄK-FS 2016:xx 
om utförande av elinstallationsarbete och om 

elinstallationsföretag

Elinstallatörs uppgifter
Att arbetet följer regelverket

- Arbetsrutiner

- Egenkontrollprogram

- Kompetensförsörjning

- Instruktion för kontroller

Företaget har ansvaret för utförandet av elinstallationsarbete

Företaget ska ha ett egenkontrollprogram

Företaget ska ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad

Registrering om elinstallationsarbete på annans anläggning

Elinstallationsarbetet utförs endast  av elinstallatörer eller 
personer som omfattas av egenkontrollprogrammet

Särskilda krav via elinstallationsarbete (2 kap 2 §)
Uppfyller utförandekraven i ELSÄK-FS 2008:1, dokumentation och märkning 
ELSÄK-FS 2008:1 3 kap 8 § samt Varselmärkning ELSÄK-FS 2008:3

Företagets ansvar
Att yrkespersonerna har rätt kompetens

Att arbetet planeras, genomförs och kontrolleras korrekt

Att egenkontrollprogrammet är aktuellt

Att registreringen hos elsäkerhetsverket är aktuell

Att elinstallatören har befogenheter och resurser
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Egenkontrollprogrammet 
ska minst innehålla en beskrivning av följande.

Elinstal lationsföretaget

Verksamhet (4§)

Vad ska 
man kunna för denna 

verksamhet? 5§

Vem är elinstallatör 
för regelefterlevnad? 

6§
VD

Organisation

Hur planeras och 
utförs arbete i 

denna verksamhet? 
8-12§§

Hur utförs kontroll 
före idrifttagning av 
dessa arbeten? 13§

Vem, eller vilken 
arbetsgrupp, har 
dessa kunskaper? 

5§

Vilka personer 
ingår i arbets-
grupperna? 5§

Hur hålls 
kunskapen 
aktuell? 5§

Hur organiseras 
arbetsledning i för 

verksamheten?
7§

Vem eller vilka ansvarar 
för uppföljning av 

egenkontrollprogrammet? 
14-15§§

Vem administrera 
egenkontrollprogrammet 
och ev. kontaktperson? 

Ex. HR eller personalavd.
7§

3 § 3 kap

Ansvar och skyldigheter
• Tillverkaren

– Att utrustningen är säker

• Innehavaraen
– Att underhålla anläggningen och utrustning

• Arbetsgivaren
– Att arbetet utförs på ett säkert sätt

– Att arbetaren har kunskap och utbildning

• Elinstallatören
– Inget ansvar utöver för sig själv
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Egenkontrollprogram

• ska garantera att verksamheten sker i enlighet 
med gällande bestämmelser

• utförs av personer med tillräcklig yrkeskunskap

• att kontroll sker i betryggande omfattning av den 
anläggning eller anordning som arbetet omfattar 
innan den tas i bruk

• beskriva ansvarsförhållanden

• visa rutiner för att löpande följa och dokumentera 
verksamhetens utveckling och eventuella 
särskilda händelser (ex. olyckor, tekniska problem)

Enligt regeringens betänkande: Elsäkerhet – en ledningsfråga SOU 2014:89

SOU 2014:89 sid 158

Egenkontrollprogrammet
Dokument där företaget beskriver hur de kontrollerar att de planerar och 
utför elinstallationer på ett korrekt sätt; en beskrivning av egenkontrollen.
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Egenkontrollprogrammet

INFORMATIONSMATERIAL 
"NYA REGLER FÖR ELARBETE"

http://www.elsakerhetsverket.se/nya-
regler/nyaregler/nyhetsarkiv/informati
onsmaterial-nya-regler-for-elarbete/
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Checklista för elinstallationsföretaget –
inför reformen

• Steg 1: Regelkännedom
– Läs på vad som gäller i befintligt material. Utbilda berörd personal.

• Steg 2: Inventera din verksamhet
– Ta reda på vilka elinstallationsarbeten ditt företag utför. 

– Utförs de på annans anläggning?     

• Steg 3: Förbered egenkontrollen
– Börja fundera på hur företagets egenkontrollprogram ska se ut.

– Hur omfattande ert egenkontrollprogram behöver vara beror på vilka elinstallationsarbeten 
som utförs, se steg 2.

– Har ni ett befintligt egenkontrollprogram eller kvalitetssystem som ni kan utgå ifrån?

• Steg 4: Utse Elinstallatörer för regelefterlevnad
– Fundera på vem eller vilka som ska utses att vara Elinstallatör för regelefterlevnad. 

– Behöver ni rekrytera är det bra att vara ute i  god tid.

• Steg 5: Registrera ditt företag i god tid inför den 1 juli 2017
– Du kan registrera ditt företag redan i januari 2017 om du vill!
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Frågor efter utbildningen har ni 
möjlighet att maila till vår expertpanel 

på 
el@svenskuppdragsutbildning.com


