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Författningskommentarer till Elsäkerhetsverkets
föreskrifter om ansökan drifttillstånd ELSÄK-FS 2011:3
Till 1 §
Enlig 10 § starkströmsförordningen (2009:22) ska högspänningsledningar som
ingår i en direktjordad anläggning där det vid enfasigt fel kan uppkomma
jordslutningsström med större styrka än 500 Ampere ha drifttillstånd. Med
direktjordad anläggning avses i förordningen ett direktjordat system där
systemjordningar är utförda utan eller med mycket lite strömbegränsning.
Med anläggningar som används för överföring av el avses anläggningar som ingår i
nätkoncessionsinnehavares distributionsnät.
Kontaktledningar omfattas inte av dessa föreskrifter. Skälet är att i dessa
anläggningar vidtas extra skyddsåtgärder som inte kräver samma
drifttagningsförfarande.
Till 3 §

ELSÄK2000, vP-1.0, 2011-11-01

Eftersom det är en ansökan medför det att drifttillstånd inte meddelas förrän verket
prövat om det föreligger förutsättningar att meddela ett sådant. Innan drifttillstånd
meddelats kan inte ledningen tas i bruk. Eftersom det är idag ofta en entreprenör
som gör ansökan för innehavarens räkning medan drifttillståndet ska meddelas
innehavaren måste innehavarbegreppet definieras. Med innehavare menas i dessa
föreskrifter den som är anläggningsinnehavare enligt ellagen (1997:857), det vill
säga den som innehar nätkoncession för ledningen.
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Till 4 §
Av bestämmelsen framgår vilka uppgifter som ska ges in till myndigheten. Antalet
uppgifter är välavvägda och svarar mot det behov som myndigheten har för att
kunna pröva ansökan. För att uppfylla kravet i 5 kap. 8 § i verkets föreskrifter
ELSÄK-FS 2008:1 om utförande av elektriska starkströmsanläggningar krävs att
sökanden kan visa hur nödvändiga skyddskrav har uppfyllts. Genom att ge in de
handlingar som finns uppräknade kan verket bedöma om skyddskraven är
uppfyllda.
Intyget från innehavare av närbelägna svagströmsanläggningar visar att de bedömt
att den nya ledningen inte kommer att påverka deras svagströmsanläggningar eller
att nödvändiga åtgärder vidtagits.

Till 5 §
Av bestämmelsen framgår vid vilka tillfällen som ett nytt drifttillstånd måste sökas.
Kravet härleds från 9 kap. 5 § ellagen. För tillfällen då åtgärder i en befintlig
anläggning utförs som inte leder till att risken för skada eller störning ökar ska
inget nytt drifttillstånd sökas.

Till 6 §
Begreppet ”synnerliga skäl” ska tolkas restriktivt. Tidspress och hög
arbetsbelastning är inte synnerliga skäl.

