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?

Första versionen
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ELSÄK-FS 
beslutad

Synpunkter 
och förslag 

tas in

Förord-
ning

beslutad

Utkast till 
handbok Version 1.0 

publiceras

Publiceras på webben
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Innehåll

Om 
regelverket

- Om reformen

- Intro till 
elsäkerhetslagen

- Om företagaransvar

Stöd i 
arbetet

- Krav vid utförande

- Egenkontroll-
program

- Din relation med 
anläggnings-
innehavaren

- Registrering
- Mallar

Särskilda 
frågor

- Elinstallations-
arbete

- Verksamhetstyper
- Att intyga praktisk 

erfarenhet

Information 
om tillsyn

- Vad händer när 
Elsäkerhetsverket 

kommer på besök?



Närmare titt på det praktiska stödet



Några exempel

• Handboken innehåller
– Förklarande texter och författningskommentarer

– Tips

– Exempel

– Mallar 

– Bilder



FÖRKLARANDE TEXTER

För att man ska kunna sig 
till vad som gäller enligt det 
samlade regelverket.



FÖRFATTNINGS-
KOMMENTAR

Beskriver vad en regel 
innebär och hur den är tänkt 
att tillämpas.



TIPS

Att tänka på i en viss 
situation.



EXEMPEL

Synliggör hur regeln 
tillämpas i en specifik 
situation, eller en lösning 
som man kan använda (av 
flera möjliga).



MALL

Dokument som kan 
användas som ett sätt att 
hantera planering och 
kontroll enligt 3 kap. 8-13 
§§ ELSÄK-FS



MALL

Synliggör hur regeln 
tillämpas i en specifik 
situation, eller en lösning 
som man kan använda (av 
flera möjliga).



Vad gör ditt 
företag?

Vi utför 
elinstallationer

Elinstallationsarbetet 
ska utföras så att 
Anläggningen blir 
utförd enligt god 

elsäkerhetsteknisk 
praxis m.m.

Elinstallationsföretaget ska 
upprätta dokumentation och 
märka anläggningen i enlighet 

med Elsäkerhetsverkets 
föreskrifter

Vi utför 
dokumentation, 

märkning och 
varselmärkning

Inte installationsarbete

Vi är 
anläggnings-
innehavare

Anläggningen ska vara 
utförd enligt god 

elsäkerhetsteknisk 
praxis m.m.

Anläggningen ska ha 
den dokumentation 

och märkning

Anläggningen ska 
kontrolleras så att den 

fortsatt är säker

HÄNVISNINGAR

26 § ESL, 2 kap. 2 
ELSÄK-FS 2017:X

2 kap. 3 ELSÄK-FS 
2017:X

2Kap§3 ELSÄK.-FS 
2017:X

ELSÄK-FS 2008:1

3 kap. 8 § ELSÄK-
FS 2008:1 och 
ELSÄK-FS 2008:2

6 § ESL och 
ELSÄK-FS 2008:3Vi
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BILD

Visar vilka regler som 
gäller för vad.



BILD

För att förenkla 
förståelsen av vissa 
texter.



Länkar

• http://www.elsakerhetsverket.se/nya-
regler/elinstallatorer-yrkesman/informationsmaterial/

• http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publika
tioner/handbocker/elsak-161221-handbok-for-
elinstallationsarbete.pdf



Länkar


