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Viktig information från Elsäkerhetsverket  
Ny elsäkerhetslag träder i kraft den 1 juli 2017 

Den 1 juli 2017 börjar en ny elsäkerhetslag att gälla. Det innebär att Sverige får ett 

helt nytt system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer. I detta 

nya regelverk får en ny aktör den centrala rollen, nämligen elinstallationsföretagen. 

Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet när det gäller olika aktörers skyldigheter 

enligt elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter. En viktig del i myndighetens 

uppdrag är att ge information till alla som omfattas av det nya regelverket. Detta 

informationsbrev är en påminnelse till er som på ett eller annat sätt påverkas av det 

nya regelverket. 

Vilka berörs av reglerna för elinstallationsföretag? 

De nya reglerna för elinstallationsföretag gäller för alla företag och andra 

organisationer som yrkesmässigt utför elinstallationsarbeten. Det spelar alltså 

ingen roll vilken bransch man är verksam inom – VVS, industri, larm och 

bredband, hissar och rulltrappor, solceller med mera. Utför företaget någon gång 

elinstallationsarbete så klassas det som ett elinstallationsföretag. Ett 

elinstallationsföretag kan även bedrivas i olika former - det kan vara aktiebolag, 

handelsbolag, enskild firma, ekonomisk förening, men också myndigheter, 

kommuner och landsting kan vara elinstallationsföretag.  

Egenkontrollprogrammet ersätter det gamla systemet 

Systemet med företagens egenkontrollprogram ersätter alltså det överinseende som 

elinstallatörer tidigare har utövat. Elinstallationsföretagens nya ansvar omfattar 

dock mer än det tidigare överinseendet och egenkontrollprogrammet ska vara 

företagets system för att säkra att man utför elinstallationer som lever upp till de 

krav och regler som gäller. 
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Krav på registrering – gynnar konsumenter och professionella beställare 

De företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning än sin egen ska 

registrera sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket innan 1 juli om de avser att utföra 

elinstallationsarbete efter detta datum. Registreringen sker på Elsäkerhetsverkets 

webbplats. Detta register med elinstallationsföretag kommer efter 

den 1/7-2017 att vara offentligt och sökbart av allmänheten. Här kan 

privatpersoner eller professionella beställare ”Kolla elföretaget”* för 

att se att företaget man planerar att anlita har åtagit sig att följa 

reglerna och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn. Företag som utför 

elinstallationsarbete på annans anläggning utan att finnas i 

Elsäkerhetsverkets register arbetar olagligt. 

* Kolla elföretaget är namnet på den e-tjänst som efter den 1 juli finns tillgänglig på 

Elsäkerhetsverkets hemsida, och där man kan kolla upp företag man planerat att anlita. 

Vilket stöd finns det att tillgå för elinstallationsföretagen? 

På Elsäkerhetsverkets webbplats finns mer detaljerad information om det nya 

regelverket (www.elsakerhetsverket.se/nyaregler). Här hittar man 

hela det nya regelverket; elsäkerhetslagen, elsäkerhetsförordningen 

och tre nya föreskrifter. Det finns också grundläggande mallar för 

egenkontrollprogrammet, guide för företagsregistrering samt 

”Handbok – elinstallationsarbete enligt elsäkerhetslagen” en 

publikation som kan hjälpa er i förberedelserna inför 1 juli 2017. 

Frågor kring det nya regelverket kan ställas via funktionen ”Frågor 

och svar” på Elsäkerhetsverkets webbplats. Det går också bra att ringa in och prata 

med Elsäkerhetsverkets medarbetare på telefonnummer 010-168 05 00. 

 

  Från 1 juli: 

Alla elinstallationsföretag ska ha ett egenkontrollprogram! 

Ska ni utföra elinstallationsarbete på annans anläggning så ska ni 

vara registrerade hos Elsäkerhetsverket! 

http://www.elsakerhetsverket.se/nyaregler
http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/handbocker-m.m/elsak-handbok-version1.pdf
http://www.elsakerhetsverket.se/Fragor-och-svar/
http://www.elsakerhetsverket.se/Fragor-och-svar/

