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En jämförelse mellan kraven i ELSÄK-FS 2006:1 och arbetsmiljölagstiftningen 

ELSÄK-

FS 2006:1 

Innehåll Motsvarande arbetsmiljöregel Kommentar 

1 § Tillämpningsområde och definitioner 1 kap. arbetsmiljölagen (AML) ELSÄK-FS saknar 

tydligt ansvarssubjekt – 

vem ska uppfylla 

kraven? 

2 § Krav på säkerhetsåtgärder enligt god 

elsäkerhetsteknisk praxis i syfte att uppnå 

betryggande säkerhet för de som deltar i arbetet. 

Säkerhetsåtgärderna ska vara grundade på en 

riskbedömning. 

Krav på arbetsmiljöns beskaffenhet och 

arbetsgivarens skyldigheter finns i 2 och 3 

kap. AML. Särskilt relevanta är:  

 2 kap. 4 § AML 

 3 kap. 2 § AML 

 3 kap. 2 a § AML 

Koppling till svensk 

standard saknas i 

arbetsmiljölagstiftningen 

och presumtionen för 

svensk standard 

försvinner. 
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 3 kap. 3 § AML 

 8 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

(AFS 2001:1) om systematiskt 

arbetsmiljöarbete och allmänna råd 

om tillämpningen av föreskrifterna  

3 § Krav som gäller om svensk standard inte 

tillämpas – dokumenterad riskbedömning och 

anvisningar till de som ska utföra arbetet om 

vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas.  

Detsamma gäller om svensk standard måste 

kompletteras med hänsyn till arbetets karaktär. 

Eftersom ingen presumtion finns för svensk 

standard gäller alltid samma övergripande 

regler, se ovan. 

 

4 § Krav på att den som arbetar där det finns 

elektrisk fara ska ha kunskap om innebörden och 

konsekvenserna av faran och ha utbildning om de 

säkerhetsåtgärder som är motiverade i 

förhållande till arbetsuppgifterna. 

3 kap. 3 § AML innehåller bland annat krav 

på att arbetsgivaren ska 

 se till att arbetstagaren får god 

kännedom om de förhållanden 

under vilka arbetet bedrivs,  
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 se till att arbetstagaren får 

information om de risker som kan 

vara förbundna med arbetet,  

 säkerställa att arbetstagaren har den 

utbildning som behövs och vet som 

krävs för att undgå riskerna i 

arbetet, och  

 se till att endast arbetstagare som 

har fått tillräckliga instruktioner får 

tillträde till områden där det finns 

en påtaglig risk för ohälsa eller 

olycksfall. 

5 § Krav på elsäkerhetsplanering för varje arbete där 

det finns elektrisk fara. I planeringen ska det ingå 

att utse vem eller vilka som ska säkerställa att 

säkerhetsåtgärder vidtas. 

Krav på planering, ledning och kontroll 

återfinns i 2 kap. 2 § AML och 3 kap. 2 a § 

AML samt 6, 8 och 10 §§ AFS 2001:1 

Elsäkerhetsplanering 

innehåller flera olika 

moment. Begreppet 

saknas i 

arbetsmiljölagstiftningen 
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Även krav på att den som utför planeringen ska 

ha sådana kunskaper att planeringen ger 

betryggande säkerhet mot elektrisk fara. 

Krav på att vidta skyddsåtgärder finns i 2 

kap. 4 § AML samt 10 § AFS 2001:1. 

Krav på kunskap och utbildning återfinns i 3 

kap. 3 § AML och 7 § AFS 2001:1. 

men de ingående 

momenten återfinns i 

olika bestämmelser i 

arbetsmiljölagstiftningen.  

6 § Krav som gäller vid arbete på en frånkopplad 

anläggning - säkerhetsåtgärder ska vidtas för att 

säkerställa att anläggningen förblir frånkopplad 

och spänningslös så länge arbetet pågår. 

Detaljkrav saknas men övergripande krav på 

säkerhetsåtgärder finns i 2 kap. 4 § AML 

samt 10 § AFS 2001:1. 

Detaljerade krav 

återfinns inte i arbets-

miljölagstiftningen. 

7 § Krav som gäller vid arbete på eller i närheten av 

en spänningssatt anläggning - säkerhetsåtgärder 

ska vidtas för att förhindra att de som deltar i 

arbetet skadas av strömgenomgång, verkan av 

ljusbåge eller kortslutning. 

Detaljkrav saknas men allmänna 

skyldigheter att förebygga skada finns i 3 

kap. 2 § AML och 10 § AFS 2001:1. 

Detaljerade krav 

återfinns inte i arbets-

miljölagstiftningen. 

8 § Möjlighet till undantag Elsäkerhetsverket får 

medge undantag från dessa föreskrifter. 

18 § punkt 7 Arbetsmiljöförordningen   
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