Sid 

Anmälan skickas till:
Elsäkerhetsverket
Box 4, 681 21 Kristinehamn

Anmälan av elolycka/tillbud orsakad av
elektrisk ström

Allmänna uppgifter

Datum för händelsen

Klockslag

Kommun

Dnr

Beskriv händelseförloppet så utförligt som möjligt:

När inträffade händelsen?

□

På fritiden

□

Under arbetstid

Arbetsgivare/Egna företaget

Namn (arbetsgivaren/egna företaget)

Telefon

Adress		

Postadress

Anläggningsinnehavare om annan än Arbetsgivare/Egna företaget

Namn		

Telefon

Adress		

Postadress

Uppgiftslämnare

Namn		

Telefon

Adress		

Postadress

e l s ä k erhetsverke T

Box 4, 681 21 Kristinehamn

TEL

0550-851 00

E - P OSt

registrator@elsakerhetsverket.se

webb

www.elsakerhetsverket.se

Sid 

påföljd av händelsen

□

Frånvaro från arbetet:		

□

Ingen frånvaro

Frånvaro, antal dagar

........

□

Dödsfall

Skador eller obehag som händelsen medfört.		

□

Ingen personskada eller obehag.

□

Har händelsen medfört någon vårdinsats?		

Nej

□

Sjukhus

□

Läkare/vårdcentral

Om vårdinstas, vad kontrollerades/undersöktes?

Personuppgifter

□

Kvinna

□

Man

Ålder

..........

(år)

Den skadades yrke

Uppgifter om OLYCKSplatsen

Vad var personen sysselsatt med då händelsen inträffade? (Specificera arbetsuppgift, arbetsmoment)

Var inträffade händelsen? Precisera rum/plats (t ex spårområde, kök, driftrum).
Verksamhet eller bransch där händelsen inträffade (t ex bostad, industri, byggverksamhet).
I vilken miljö inträffade händelsen?

□

Inomhus

□

Utomhus
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ÖVRIGA uppgifter

Vilken maskin, apparat, verktyg, anläggningsdel etc användes vid händelsen?

Vilken tillverkare/fabrikat har maskinen, apparaten, verktyget, anläggningsdelen etc?

Uppskattad ålder på maskinen, apparaten, verktyget, anläggningsdelen etc?
Spänning: ................................Volt
Strömart:

□

Växelström

□

Likström

□

Vet ej

Behandling av personuppgifter

När du skickar in en anmälan om en elolycka till Elsäkerhetsverket efterfrågas kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer
och adress.
Elsäkerhetsverket behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera företagets anmälan om elolycka i enlighet med
bestämmelserna i 5 § elsäkerhetsförordningen (2017:218) och Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2012:1) om anmälan av
olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar.
För många arbetsgivare och för privatpersoner är det som regel frivilligt att anmäla en elolycka, men eftersom myndigheten har
stor nytta av sådan information uppskattar vi om du gör en anmälan. Om du gör en anmälan behöver vi behandla vi dina
personuppgifter för att kunna hantera din anmälan om elolycka.
Vad gör vi med uppgifterna?
De personuppgifter du lämnar kan användas av Elsäkerhetsverket för att komma i kontakt med dig för att få ytterligare
upplysningar om företagets anmälan, eller för att utföra tillsyn.
Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet. Det innebär att handlingar som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan
komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vår personuppgiftsbehandling och förhållandet till offentlighetsprincipen på vår webbplats
www.elsakerhetsverket.se/personuppgiftsbehandling.
Laglig grund
För att Elsäkerhetsverket ska få behandla personuppgifter krävs att det finns en rättslig grund för behandlingen. Den rättsliga
grunden för aktuell behandling är artikel 6. 1.e i dataskyddsförordningen, vilket innebär att behandlingen är nödvändig för att
utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i Elsäkerhetsverkets myndighetsutövning.
Dina rättigheter
När vi behandlar personuppgifter om dig har du ett antal rättigheter. Du kan bland annat be om att få information om vilka
personuppgifter vi hanterar om dig. Läs mer om dina rättigheter och hur du kontaktar oss på
www.elsakerhetsverket.se/dina-rattigheter.
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