Ny elsäkerhetslag 2017
med krav på Egenkontrollprogram

Egenkontrollprogram mm.
Ny Elsäkerhetslag
8 juni beslutade riksdagen om en ny
elsäkerhetslag. Den nya lagen innebär att det
blir tydligare att den som utför elinstallationsarbete är aktsam och noggrann.
I lagen finns också en hel del helt nya krav
för elinstallationsföretag.
Egenkontrollprogram
Med ”egenkontroll” har vi elektriker tidigare
menat ”installationskontroll”. Det nya
systemet är något helt annat och betydligt
större. Lagens och myndighetens mening
med egenkontrollprogram är att det skall
vara ett system som är styrande för hela
verksamheten. Programmet skall bl.a.
innehålla rutiner för kompetens, analys av
befintlig anläggning då man arbetar i gamla
anläggningar, vilka som skall göra vad och
hur kontrollen före idrifttagning ska utföras.

Egenkontrollprogrammet måste vara färdigt
före 1/7 2017 för att företaget skall få
bedriva elinstallationsarbete.
Registrering hos myndigheten
Alla elinstallationsföretag som vill arbeta
på andras anläggningar efter 1/7 2017
måste registrera sitt företag hos
Elsäkerhetsverket.
Alla beställare av elinstallationstjänster
ska sedan lätt kunna se vilka företag som
är registrerade och därmed ”godkända” för
att bedriva elinstallationsarbete.
Ansvaret flyttas
Idag arbetar yrkesmän under den behörige
installatörens personliga ansvar. Efter den
1 juli 2017 kommer dessa personer arbeta
under företagets ansvar. Elinstallationsföretag måste dock ha en behörig
installatör knuten till verksamheten även i
framtiden.

Innehåll









Nya Elsäkerhetslagen SFS 2016:732
Elsäkerhetsverkets tre nya förslag till föreskrifter
Vad räknas som ”Elinstallationsföretag” enligt nya reglerna – vilka berörs
Vad egenkontrollprogrammet ska innehålla
Den behörige installatörens roll i det nya systemet
Att vara ”Behörig” för flera företag
Anmälan av verksamheten till Elsäkerhetsverket – vad ska anmälan innehålla
Tidplan för genomförande

Övrigt
Kurslängd, 3 timmar
Kursen riktar sig till alla som berörs av den nya Elsäkerhetslagen med tillhörande kommande
föreskrifter.
Berörda organisationer är exempelvis Elinstallationsfirmor, Kommuner, Landsting, Industrier som
utför installationer inom ramen för den egna verksamheten, Företag som arbetar med
fastighetsunderhåll och skötsel och som utför små elinstallationsarbeten samt beställare av
elinstallationstjänster berörs också av de nya reglerna.
Kursledare: Per Jonasson, ELKUL
Per har ingått i Elsäkerhetsverkets referensgrupp för de nya föreskrifterna.
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