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Ändringar genom ELSÄK-FS 2021:4 införda. Observera
att detta är en konsoliderad version och att det är den
tryckta utgåvan som gäller vid rättstillämpning.

1 § Dessa föreskrifter gäller för anmälan av olycksfall,
allvarliga tillbud samt driftstörningar som kan ha väsentlig
betydelse för elsäkerheten.
Med en driftstörning som kan ha väsentlig betydelse för
elsäkerheten enligt första stycket avses ett strömavbrott i
en starkströmsanläggning där avbrottet lett till omfattande
sakskador på anläggningen eller på närliggande
starkströms- eller svagströmsanläggningar eller på
rörledningar.
2 § Bestämmelser om skyldigheten att anmäla olycksfall,
allvarliga tillbud och driftstörningar finns i 5 §
elsäkerhetsförordningen (2017:218).
3 § I dessa föreskrifter avses med
olycksfall; en oönskad händelse som lett till att elektrisk
ström orsakat skada på person eller dödsfall,
allvarligt tillbud; en oönskad händelse där elektrisk ström
hade kunnat leda till en allvarlig skada på en person eller ett
dödsfall.
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4 § En anmälan enlig 1 § ska göras elektroniskt på
formulär som Elsäkerhetsverket fastställt. Anmälan ska
göras närmast påföljande arbetsdag efter det att händelsen
inträffat.
5 § Anmälan om ett olycksfall eller ett allvarligt tillbud
ska göras av innehavare och innehålla följande uppgifter.
1. Innehavarens kontaktuppgifter.
2. Plats där olyckan inträffade.
3. En kortfattad beskrivning av händelseförloppet.
4. Eventuella skador på person eller dödsfall.
6 § Anmälan om en driftstörning ska göras av innehavaren
och innehålla följande uppgifter.
1. Innehavarens kontaktuppgifter.
2. Plats där driftstörningen inträffade.
3. En kortfattad beskrivning av driftstörningens
omfattning samt uppgift om eventuella åtgärder
som vidtagits.
7 § Elsäkerhetsverket kan medge undantag från
anmälningsskyldigheten om det föreligger särskilda skäl.
__________________
Ikraftträdande
ELSÄK-FS 2021:1
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2012.
ELSÄK-FS 2021:4
Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 2021.
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