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Elsäkerhetsverket

• Tillsyn av ca 500 anläggningar och 300-400 företag
årligen

• Marknadskontrollerar 400-500 produkter årligen

• Information och utbildning

• Broschyrer och några handböcker

• Branschträffar men också seminarier, konferenser och mässor

• Media, som ex tidningar, radio och TV.
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Tillsyn av elinstallationsföretag
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Hur arbetar vi med företagstillsyn?

• Vår tillsyn av elinstallationsföretag består främst av att bedöma att de har 
väl fungerande rutiner för de elinstallationsarbeten de utför. Dvs 
Egenkontrollprogrammet är centralt vid företagstillsyn.

• Dels skapas projekt utifrån verksamhetstyp/del av verksamhetstyp

• Dels initieras genom en inkommen anmälan från privatperson eller annat 
företag, bristfälligt elinstallationsarbete eller oregistrerat företag som man 
misstänker utfört olagligt elinstallationsarbete.
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Elinstallationsföretag

• Ska vara registrerat hos Elsäkerhetsverket. www.kollaelforetaget.se
(om arbete på annans anläggning)

• Företaget ska registrera en elinstallatör för regelefterlevnad som verkar 
för regelefterlevnad i företaget. 

• De som utför elinstallationsarbete ska ingå i företagets 
egenkontrollprogram för att få utföra elinstallationer.

• Företaget ska ha ett egenkontrollprogram.
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Utmaningar med företagstillsyn

• Stort antal elanläggningar (att utföra arbete på).

• Stort antal företag som verkar i landet (ca 13 000 registrerade). 

• Svårt att komma åt oregistrerade företag som behöver registrera sig. 

• Svårt att bedriva utredning av utlandsetablerade företag som verkar i 
Sverige. (Skrivelser, delgivning)

• Ofta långa underentreprenörskedjor/underlev. 
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Befogenheter företagstillsyn

• Om vi upptäcker ett registrerat företag som saknar egenkontrollprogram 
(EKP) så kan vi förelägga dem att upprätta ett EKP alternativt förbjuda 
dem att utföra elinstallationer och avregistrera dem.

• Om vi upptäcker ett oregistrerat företag som utför elinstallationsarbete så 
kan vi förelägga dem att upprätta ett EKP och registrera sig alternativt 
förbjuda dem att utföra elinstallationer alternativt polisanmäla dem.

• Målet är att få de som vill att uppfylla kraven i regelverken
alternativt de som inte vill att lämna marknaden för elinstallationer

• OBS inga sanktionsavgifter, böter etc. Däremot kan vite utkrävas
om ändring/bättring i föreläggandet ej genomförs
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- Aktivt motstånd

- Förstå och få att 
förstå bättre – flytta 
till 2

- Passivt motstånd, viss 
förståelse

- Förstå och öka 
förståelsen för att öka 
positivismen -flytta till 3

- Positiva, förståelse, 
bidragande

- Öka på bidragandet till att 
även vilja driva och stötta –
flytta till 4

- Ambassadörer

- En aktiv del i 
förändringsar-
betet 

ÅTGÄRD BÅTGÄRD A ÅTGÄRD C
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EKP – några brister 
• Företagets namn och organisationsnummer – EKP kopierat utan att man 

ändrat överallt eller så har man köpt mall. 

• Typ av arbete? Arbetar man inom rätt verksamhetstyp? 

• Finns representant för företaget? Vet elinstallatör för regelefterlevnad om 
sin roll?

• Kompetenskartläggning (alla inte med, saknas, otydlig…)

• Hur ser rutinerna ut före – under – efter

• Man kan inte redogöra för hur man arbetar utifrån EKP

• Förstår personerna att de ingår i ett egenkontrollprogram? 

• Ett dokument är en bra början, men det är hur det tillämpas/används 
som ger effekten
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Elinstallatör för 
regelefterlevnad

• Ska vara företagsledningens stöd 
(exempel som kan ingå …)!

• Ta fram förslag på EKP

• Leda arbetet med EKP

• Göra uppföljningar och uppdateringar

• Samordna organisationen för EKP

• Utbildningar

• Återkommande avstämningar
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Elinstallatörens ansvar

• Alla medarbetare omfattas av de 
allmänna reglerna om ansvar!

• Däremot kan en elinstallatör bli av med 
sin auktorisation om utförandet är 
felaktigt eller beteendet uppenbart 
olämpligt!

• Ett exempel – Elinstallatören för 
regelefterlevnad ”lånar ut sitt namn”.
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Hur blev det?

• Tydligare att det är företaget som har ansvaret utifrån elsäkerhetslagen!

• Tydligare att rutinerna ska finnas dokumenterade (i EKP) – inte muntligt

• Tydligare att kompetenskraven ska finnas dokumenterade (i EKP)

• Dvs det som den behörige ”hade i huvudet” (eller skulle ha där) ska nu 
finnas nedskrivet.

Men …

• Det trevas fortfarande en del där det ”gamla” ligger kvar på gott och ont!
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