NY ELLAG I SVERIGE

Den 1 juli 2017 börjar den nya elsäkerhetslagen att gälla. Det innebär att Sverige får ett helt nytt
system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer. De nya reglerna för elinstallationsföretag gäller för alla företag och andra organisationer som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete.

Urklipp från Elinstallatören

Urklipp från Elinstallatören

Gäller detta mig och mitt företag?
Vad som är elinstallationsarbete anges i elsäkerhetslagen. Arbetet
räknas som elinstallationsarbete när du:
• utför en elektrisk starkströmsanläggning

• ändrar en elektrisk starkströmsanläggning

• reparerar en elektrisk starkströmsanläggning

• fast ansluter en elektrisk utrustning till en starkströmsanläggning

• kopplar loss en elektrisk utrustning från en starkströmsanläggning som utrustningen är fast ansluten till.

Elinstallationsarbete omfattar allt arbete på en starkströmsanläggning från elproduktion fram till och med eluttaget samt alla fasta
anslutningar och losskopplingar av elektrisk utrustning.

Även myndigheter, kommuner och
landsting kan vara elinstallationsföretag.

Företag som utför elinstallationer kan följaktligen finnas inom
många olika branscher och inriktningar (se tabell nedan).

Det spelar ingen roll vilken form ni bedriver er verksamhet i. Ett elinstallationsföretag kan bedrivas som aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, ekonomisk förening och så vidare.

Det nya elsäkerhetsregelverket

Det är många olika ansvarstyper som tillsammans utgör kärnan
i elsäkerhetsregelverket. Dessa ansvarstyper gäller parallellt med
varandra och att en part har ett ansvar i en viss situation utesluter inte att ansvar utkrävs av flera andra personer. Vad ansvaret
omfattar och vad som sker om det förekommer brister framgår
av respektive bestämmelse samt de sanktioner, straffbestämmelser, föreläggande- och förbudsmöjligheter m.m. som finns, se
37-45 och 48-52 §§ ESL.

Företagsansvar
Företaget har från den 1 juli 2017 ansvaret för utförandet av
elinstallationsarbete och ska ha ett egenkontrollprogram.
Elinstallationsföretagens ansvar omfattar mer än det tidigare
överinseendet. De huvudsakliga förändringarna i reformen är

• införande av uttryckliga krav på utförandet av elinstallationsarbete,
• kompetenskontroll och egenkontroll av arbetet för de som
yrkesmässigt utför elinstallationsarbete (och därmed är ett
elinstallationsföretag), och
• införande av företagens ansvar för det arbete som utförs.

• Samtidigt behålls alltså anläggningsinnehavarnas ansvar för
elanläggningen m.m., som idag finns i starkströmsförordningen m.m. Anläggningsinnehavarens och elinstallationsföretagens ansvar gäller parallellt.

Det orangefärgade området är det området som regleras i lag, förordning eller föreskrifter. Från och med den 1 juli 2017 förändras området
på sätt att det är företaget som omfattas av reglerna och reglerna för nytt
vidgat innehåll. Den ensamma figuren med orange hjälm är elinstallatör.

En elinstallatör med rätt auktorisation måste finnas i företaget
efter 1 juli 2017. Innan reglerades endast dennes överinseende över
yrkesmän. Företagets verksamhet var inte reglerad innan reformen. Överinseendet försvinner och istället ska kompetensen hos
de som utför elinstallationsarbete säkerställas av företaget (symbol:
personfigur framför presentation) genom egenkontrollprogrammet. Företaget måste också registrera sig (symbol: datorskärm)
och ha ett egenkontrollprogram (symbol: dokument) med det
innehålls som fastställs i kommande elsäkerhetsförordning eller
myndighetsföreskrifter. De personfigurer som står i grupp är alla i
företaget som utför elinstallationsarbete och omfattas av egenkontrollprogrammet.

OBS!
Egenkontrollprogrammet ska se
till att elinstallationerna uppfyller
de krav som finns och att elinstallationerna utförs av personer
med tillräckliga yrkeskunskaper
m.m. Detta system med företagens egenkontrollprogrammet
ersätter det överinseende som
elinstallatörer tidigare har kunnat göra.

Krav på elinstallationsföretag
Företaget har ansvaret för utförandet av elinstallationsarbete och
ska ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska
se till att elinstallationerna uppfyller de krav som finns och att
elinstallationerna utförs av personer med tillräckliga yrkeskunskaper m.m. Egenkontrollprogrammet ersätter det överinseende som
elinstallatörer tidigare har kunnat göra.
Det införs uttryckliga krav på hur elinstallationer ska vara utförda
och företaget som utför arbetet är skyldigt att se till att kraven är
uppfyllda.
Företagen ska ha minst en Elinstallatör för regelefterlevnad samt
upprätta och följa ett egenkontrollprogram. Detta gäller även de
företag som arbetar på egen anläggning.

De företag som utför elinstallationer på andra anläggningar än sin
egen ska registrera sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket.
Företag som utför elinstallationsarbeten på sin egen anläggning
behöver inte registrera sig hos Elsäkerhetsverket, men däremot
måste de ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad med rätt
auktorisation och ett egenkontrollprogram.

De nya reglerna för företagen ger Elsäkerhetsverket bra möjlighet till tillsyn av att reglerna efterlevs. De företag som arbetar på
annans anläggning ska uppge en kontaktperson som är den person
i företaget som Elsäkerhetsverket kan ta kontakt med vid tillsyn
m.m. Denna person kan vara elinstallatören för regelefterlevnad,
men det kan också vara någon annan.

Egenkontrollprogrammet som är den stora utmaningen för elinstallationsföretagen går att dela upp i
två delar, en mer statisk som handlar om företagets organisering och en dynamisk där det dagliga
arbetet hanteras.
Dels ska företaget beskriva sin verksamhet, inom vilka verksamhetstyper företaget verkar.
Elsäkerhetsverket har räknat upp ett antal verksamhetstyper i föreskrifterna som man ska kryssa i vid
registreringen och som närmare ska beskrivas i egenkontrollprogrammet
Egenkontrollprogrammet ska beskriva kompetenskrav för olika uppgifter och hur kompetensen
hålls uppdaterad.
Vem som är Elinstallatör för regelefterlevnad, det kan vara flera på ett företag, en för varje
verksamhetstyp eller verksamhetsort eller hur man vill dela upp det. Men vid registreringen ska
endast en elinstallatör per organisationsnummer anges. Resten får beskrivas i
egenkontrollprogrammet.
Sedan ska företagets organisation beskrivas och inte minst hur arbetet med att följa upp och
uppdatera egenkontrollprogrammet går till.
Allt detta är tämligen statiskt och kanske uppdateras på årsbasis. Här ställer Elsäkerhetsverket krav
på årlig uppdatering och översyn av uppgifterna i registreringen
Det lite mer grannlaga är hur egenkontrollprogrammet ska beskriva det dagliga arbetet, hur mycket
av detta måste dokumenteras och hur ofta?

Gäller detta dig eller ditt företag?
I så fall är du välkommen att kontakta mig
för ett första förutsättningslöst möte där jag
Paul Håkansson, PE Allkonsult AB kommer
att ge dig bakgrunden till förändringen och
vad det kommer innebära. Det kommer föranleda ett arbete som måste vara färdigt den
1/7-2017, då den nya Ellagen börjar gälla.

Paul Håkansson; pe.allkonsult@telia.com, 070-992 42 20

