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Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i verkets 
föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:2) och allmänna råd 
om varselmärkning vid elektriska starkströms-
anläggningar;    

beslutade den 15 april 2010. 

Elsäkerhetsverket föreskriver med stöd av 16 § starkströmsförordningen 
(2009:22) att 3 och 8 §§ samt punkt 6 i bilagan i verkets föreskrifter 
(ELSÄK-FS 2008:2) om varselmärkning vid elektriska 
starkströmsanläggningar ska ha följande lydelse.  
 
3 §   Innehavaren av en starkströmsanläggning som har tagits i bruk har 
ansvaret för att det finns varselmärkning vid anläggningen i enlighet 
med dessa föreskrifter. Varselmärkningen utgör en del av anläggningen. 
En anläggning anses som tagen i bruk när den är spänningssatt med 
sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för 
person eller egendom. Detta gäller även om den har spänningssatts 
tillfälligt, t.ex. för provdrift. 
 
Den som har ansvaret enligt första stycket ska bedöma riskerna vid 
anläggningen och se till att varselmärkning finns när det behövs för att 
varna eller informera om risker som finns på grund av el vid 
anläggningen. 
 
Föreskrifter om skyltar på arbetsplatser finns i Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete 
samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (AFS 2008:13). 
 
8 §  Varningsskyltar, förbudsskyltar och sjövägmärken ska ha det 
utseende som framgår av bilagan respektive av Sjöfartsverkets 
föreskrifter och allmänna råd om sjövägmärken (SJÖFS 2007:19) samt 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och 
säkerhet under arbete samt allmänna råd om tillämpning av 
föreskrifterna (AFS 2008:13). 
 
Skyltar ska vara utförda av slagtåligt material och med god beständighet 
med hänsyn till omgivande miljö.  
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Bilaga till Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna 
råd (ELSÄK-FS 2008:2) om varselmärkning vid 
elektriska starkströmsanläggningar. 
 
6. Förbuds- och varningsskyltar 
Förbuds- och varningsskyltar som inte är sjövägmärken ska vara 
utformade i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och 
signaler för hälsa och säkerhet under arbete samt allmänna råd om 
tillämpning av föreskrifterna (AFS 2008:13). 
 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den dag då författningen enligt uppgift 
på den utkom från trycket i verkets författningssamling. 
 
 
 
 
 
MAGNUS OLOFSSON 
 
    Horst Blüchert 


