Här hittar du tidigare EBR-meddelanden

Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.
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Rapporteringskrav gällande olyckor/allvarliga tillbud samt elolyckor
och allvarliga eltillbud
EBR vill informera om rapporteringskrav för olyckor/allvarliga tillbud samt elolyckor och
allvarliga eltillbud. Rapporteringskravet från Elsäkerhetsverket motsvarar det krav som finns
från Arbetsmiljöverket. Skillnaden är att det alltid är arbetsgivaren som anmäler alla typer av
olyckor/allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket och nätägaren som anmäler elolyckor/allvarliga
eltillbud till Elsäkerhetsverket.
Följande text innehåller valda delar ur Elsäkerhetsförordningen, Starkströmföreskrifterna
samt tillhörande författningskommentar.
Elsäkerhetsförordningen (2017:218):
5 § Den som är nätkoncessionshavare enligt ellagen (1997:857) eller innehar en
starkströmsanläggning för järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- eller trådbussdrift ska snarast
möjligt anmäla till Elsäkerhetsverket
1. olycksfall i den egna starkströmsanläggningen som inträffat på grund av el och allvarliga
tillbud till sådana olycksfall, och
2. driftstörningar i den egna starkströmsanläggningen som kan ha väsentlig betydelse för
elsäkerheten
Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2012:1:
3 § I dessa föreskrifter avses med olycksfall; en oönskad händelse som lett till att elektrisk
ström orsakatskada på person eller dödsfall, allvarligt tillbud; en oönskad händelse där
elektrisk ström hade kunnat leda till en allvarlig skada på en person eller ett dödsfall.
4 § En anmälan enlig 1 § ska göras elektroniskt på formulär som Elsäkerhetsverket fastställt.
Anmälan ska göras närmast påföljande arbetsdag efter det att händelsen inträffat.
5 § Anmälan om ett olycksfall eller ett allvarligt tillbud ska göras av innehavare och innehålla
följande uppgifter.
1.
2.
3.
4.

Innehavarens kontaktuppgifter.
Plats där olyckan inträffade.
En kortfattad beskrivning av händelseförloppet.
Eventuella skador på person eller dödsfall.

Enligt författningskommentar till elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2012:1.
Öppna som pdf-fil.
Tillägg 4 §:
Att anmälan ska inkomma snarast innebär att den bör vara Elsäkerhetsverket tillhanda senast
48 timmar efter det att olyckan, tillbudet eller driftstörningen inträffade. Anledningen till att
anmälan ska göras snarast är att Elsäkerhetsverket ska kunna inleda tillsyn i ett tidigt skede.
Anmälaren behöver inte avvakta myndighetens återkoppling utan bör vidta nödvändiga
åtgärder direkt.

Tycker du att fler behöver ta del av det här EBR-meddelandet?
- Dela gärna.
- Inom vissa företag distribueras EBR-meddelanden mellan kollegor.
- Inom andra företag sätter man upp EBR-meddelanden på anslagstavlor.
Läs mer om EBR-meddelande

Energiföretagen Sveriges varumärken EBR, ESA och ESA Q
EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade
varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges
tillåtelse.
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