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3Trygg och störningsfri el 
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Jubileumsåret 2018 har vi haft tillfälle att summera  
Elsäkerhetsverkets historia och betydelse under de 
senaste 25 åren och även längre tillbaka. Jag hoppas 
att inbjudna gäster till öppet hus i Kristinehamn och 
Jubileumsseminarium i Stockholm uppskattade tillbaka-
blickar och framtidsspaningar lika mycket som vi gjorde.

Att verka för elsäkerhet och elektromagnetisk kom- 
patibilitet är ett långsiktigt och uthålligt arbete som 
måste göras i samverkan med andra: bransch- och  
intresseorganisationer, fackliga organisationer, 
utbildare, myndigheter med flera. 

Verksamhetsåret 2018 var första hela året med nya 
elsäkerhetslagen. Verksamheten har därför präglats av 
att vi med en moderniserad lagstiftning i ryggen har 
utvecklat ändamålsenliga metoder i en omvärld som 
ständigt förändras. 

Elsäkerhetsverkets tillsynsverksamhet är naturligtvis en 
viktig kärnverksamhet. Tillsynen inklusive marknads-
kontrollen bedrivs på två avdelningar med stöd av övriga 
avdelningar och är det största verksamhetsområdet 
inom myndigheten. Under 2018 har stora resurser bland 
annat använts för att följa elinstallationsföretagen och 
hur de uppfyller lagens krav. Detta är naturligt eftersom 
företagens professionella arbete med elinstallationer är 
grundläggande i arbetet för säkra anläggningar. Fortsatta 
insatser behövs för att se till att egenkontrollprogrammen 
blir det verktyg för företagen som det är tänkt att vara. 

När det gäller tillsynen av elektriska produkter har 
metodutvecklingen inte berott på ny lagstiftning, utan 
snarare på förändrade marknader och beteenden. Nya 
möjligheter med anledning av digitaliseringen och globa-
liseringen leder till nya handelsmönster, såsom privatim-
port, vilket i sin tur förändrar behovet av insatser riktat 
mot olika grupper. Vi har även fortsatt arbetet med att 
utreda orsakerna bakom bristerna vi ser hos produkter 
i syfte att ta fram rätt verktyg för respektive problem. 
Bland annat skiljer sig incitamenten och tillgången till 
kompetens hos olika typer av aktörer, vilket också gör att 
samarbete och informationsgivning är viktiga verksam-
heter för tillsynen. Våra arbetssätt utvecklas ständigt och 
detta gör vi tillsammans med alla medarbetare och ibland 
tillsammans med andra organisationer och myndigheter.

En rättssäker hantering av mer än tusen ansökningar  
om auktorisation varje år ställer allt större krav på  
Elsäkerhetsverket. Vi har successivt byggt upp allt 

större kunskap om utbildnings- och behörighetssystem 
i andra länder. Samtidigt är vi stolta över att kunna 
upprätthålla en effektiv och snabb handläggning. 

Ny energiteknik måste också vara säker med god  
elektromagnetisk kompatibilitet. Förnybar energi,  
fordonsladdning och ljuskällor är några områden där  
vi gjort analyser och har en omfattande informations- 
verksamhet. Det finns ett stort intresse för dessa 
områden, vilket är glädjande, även om det också finns 
förbättringsområden hos många aktörer.

Klimatanpassning är ett relativt nytt område för  
Elsäkerhetsverket. Även för oss har det varit intressant 
arbete med en handlingsplan, som nu är på väg att 
genomföras. Även i detta arbete är samverkan med 
andra en nödvändighet.

Vi har under 2018 fått ett ökat fokus på krisberedskap 
och totalförsvarsfrågor, något som är gemensamt för 
många myndigheter. Alla medarbetare behöver förstå 
hur viktig informationssäkerhet är för samhället och 
även för vår verksamhet. Genom utbildningar och  
rekryteringar har vi också ökat kompetensen i digitali-
serings- och IT-frågor.

Det är verkligen viktiga och stimulerande arbetsupp-
gifter vi har. Jag vill tacka alla medarbetare och samar-
betsparter för intressanta samtal och gemensamt arbete 
under 2018, som på olika sätt stärkt elsäkerheten och 
störningsfriheten såväl nationellt som globalt. 

GD har ordet

»Verksamhetsåret 2018 var första 
hela året med nya elsäkerhetslagen.« 

Foto: John Persson

Elisabet Falemo
Generaldirektör
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5

ELOLYCKOR
Elolycksfallsrapporten avseende  
2017 publicerades i maj 2018.  
En särskild undersökning visar  
att stress och slarv ligger bakom  
många elolyckor hos yrkespersoner.

ELBILSLADDNING 
POPULÄRT ÄMNE
Elsäkerhetsverkets arbete inom 
elbilsladdning får stor uppmärk- 
samhet hos både bransch och  
allmänhet.

REGELSAMLING INOM 
ELSÄKERHETSOMRÅDET
Alla regler inom elsäkerhetsområdet 
samlade i en och samma skrift finns 
att ladda ner från Elsäkerhetsverkets 
webbplats.

Året i korthet

Fakta i siffror
2018:   397 
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REGERINGSUPPDRAG
Elsäkerhetsverket får i uppdrag att under 
2018 ta fram en handlingsplan för bättre 
information i handeln vid försäljning av 
elektriska installationsprodukter.

Regelsamling inom 
elsäkerhetsområdet  
Maj 2018

ÖPPET HUS
Elsäkerhetsverkets 25-årsjubileum 
inleds med öppet hus på huvud- 
kontoret i Kristinehamn med besök 
av såväl gamla som unga, andra 
myndigheter, näringsliv och kommun, 
Värmlands landshövding med flera.

GDPR PÅ PLATS
Hantering av personuppgifter enligt den 
nya dataskyddsförordningen på plats.

ELSÄKERHETSLAGEN OCH KOLLA 
ELFÖRETAGET FIRAR ETT ÅR
1 juli firar den nya elsäkerhetslagen och e-tjänsten 
Kolla elföretaget ett år. Vid denna tidpunkt sker 
cirka 10 000 sökningar per månad i e-tjänsten.

JUBILEUMSFIRANDE PÅ KUNGLIGA 
VETENSKAPSAKADEMIN 
Elsäkerhetsverket firar 25 år med seminarium i 
Stockholm tillsammans med särskilt inbjudna. En 
Jubileumsskrift delas också ut till gästerna.

SEMINARIUM OM REGLER  
FÖR PRODUKTSÄKERHET
Elsäkerhetsverket, Tullverket, Post- och 
telestyrelsen samt Kemikalieinspektionen 
har ett gemensamt seminarium om krav 
på produkter och marknadskontroll. 
Deltog gjorde ett 60-tal tillverkare, 
importörer och distributörer.

HEM, VILLA OCH 
BOSTADSRÄTTSMÄSSA
Elsäkerhetsverket deltar på mässan 
i Stockholm tillsammans med 
Konsumentverket.

DELRAPPORT FRÅN PROJEKT 
ELSÄKERHET I BOSTÄDER
Delrapporten visar bland annat att flest 
elbränder uppstår i äldre bostäder och 
fler i villa än i flerbostadshus.

193 

stoppade  
produkter

386%Ökat genomslag i 
sociala medier med  

1238 
auktorisations- 
ansökningar 616 

tillsynade anläggningar, 
elinstallationsföretag 
och elinstallatörer

Elolyckor 2017
Rapport

marknads- 
kontrollerade  
produkter
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Elsäkerhetsverket har cirka 55 anställda och leds  
av generaldirektören. Huvudkontoret ligger i  
Kristinehamn. 

Avdelningen för anläggningar är uppdelad på fyra 
regionala tillsynskontor. Förutom i Kristinehamn finns 
kontor i Hässleholm, Stockholm och Umeå. Elinspek-
törerna vid Avdelningen för anläggningar ansvarar för 
tillsynen av elektriska anläggningar, elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC) samt tillsynen av elinstallatörer 
och elinstallationsföretag runt om i landet. Elsäkerhets-
verket utövar även i vissa fall tillsyn efter elolycksfall 
och elbränder. 

Avdelningen för produkter arbetar bland annat med att 
utföra marknadskontroller av elektriska produkter och 
medverkar i utvecklingen av de nationella och interna-
tionella regelverken för elsäkerhet och EMC.

Avdelningen för analys arbetar bland annat med att 
utveckla olika metoder som komplement till traditio-
nell tillsyn och marknadskontroll. Genom kvalificerade 
analyser och strategier arbetar myndigheten för att nå 
verksamhetsmålen. Avdelningen för analys har även 
ansvar för regeringsuppdrag, handläggning av ansökan 
om auktorisation för elinstallationsarbete samt registre-
ring av företag som ska utföra elinstallationer  
på annans anläggning.

Vid Avdelningen för verksamhetsstöd finns bland 
annat funktioner för kommunikation, ekonomi, IT, 
registratur och personal.

Elsäkerhetsverket har ett insynsråd, Elsäkerhetsrådet, 
som har nio ledamöter utsedda av regeringen. Deras 
uppgift är att stödja generaldirektören i frågor om  
myndighetens verksamhet, se sidan 46.

Elsäkerhetsverkets  
organisation

Avdelningen för
produkter

Avdelningen för
analys

Avdelningen för
verksamhetsstöd

Generaldirektör Elsäkerhetsrådet

Avdelningen för 
anläggningar

Regionkontor
nord

Regionkontor
öst

Regionkontor
väst

Regionkontor
syd
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Resultatredovisning
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Verksamhetens kostnader
Elsäkerhetsverkets totala kostnader för verksamheten  
år 2018 uppgick till 59 618 tkr.

Verksamhetens kostnader (tkr)

Verksamhetens kostnader för 2018 är 420 tkr lägre än  
för 2017. De minskade kostnaderna beror i huvudsak  
på att myndigheten har anpassat kostnaderna till en 
lägre anslagstilldelning under 2018 jämfört med året 
innan då behörighetsreformen genomfördes. 

Elsäkerhetsverkets verksamhet delas in i fyra områden: 
Normgivning och standardisering, Tillsyn, Behörighet 
och tillstånd samt Information. Myndighetens totala 
kostnader fördelas på dessa verksamhetsområden. 
Respektive verksamhetsområde och underliggande  
verksamhetsgrenar presenteras i tur och ordning i  
resultatredovisningen där kostnader även redovisas. 

Verksamhetens kostnader fördelade på  
verksamhetsområden (tkr) 

2018 2017 2016

Normgivning och 
standardisering

3 704 3 357 3 837

Tillsyn 35 060 31 396 32 246

Behörighet och tillstånd 5 041 6 609 9 771

Information 15 813 18 676 12 572

Totalt 59 618 60 038 58 427

Elsäkerhetsverkets  
kostnadsfördelningsmodell
Nya regler som påverkar myndigheternas resultat- 
redovisningar trädde i kraft den 1 januari 2019 på 
grund av ändringar i tredje kapitlet i förordning 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 
Egentligen behöver reglerna inte tillämpas förrän i 
årsredovisningen avseende 2019, men Elsäkerhetsverket 
har redan till denna årsredovisning valt att göra vissa 
justeringar och anpassningar till de nya reglerna. 

Elsäkerhetsverket har tidigare år valt att redovisa 
vissa så kallade enskilda prestationer i tabeller. De 
enskilda prestationerna har under respektive verk-
samhetsgren varit ett fåtal, exempelvis färdigställda 
rapporter eller beslutade föreskrifter. Det är inte 
ovanligt att arbetet med en enskild prestation pågått 
över ett årsskifte och enligt de tidigare reglerna så 
skulle den totala kostnaden för prestationen redovisas 
det år prestationen är klar och beslutad. Detta har 
inneburit att summan totala kostnader för prestationer 
och aktiviteter, under respektive verksamhetsgren, 
inte alltid varit densamma som årets sammanlagda 
kostnader för verksamhetsgrenen. 

Denna princip ändras från och med denna årsredo- 
visning och de kostnader som beskrivs i tabeller 
och i analyser motsvarar nu respektive års nedlagda 
kostnader. I några tabeller som berörs av den nya 
principen har därmed jämförelsetalen räknats om 
vilket anges under respektive tabell där det varit 
aktuellt. De nya reglerna blir både tydligare och  
enklare då beräkningar genomförs.

Elsäkerhetsverket har valt att fördela overheadkostna-
der procentuellt på samtliga prestationer och aktiviteter 
som identifierats under respektive verksamhetsgren.

2018 2017 2016
Anslag Övriga Totala 

intäkter
Anslag Övriga Totala 

intäkter
Anslag Övriga Totala 

intäkter

Normgivning och standardisering 3 669 35 3 704 3 357 0 3 357 3 837 0 3 837

Tillsyn 34 601 459 35 060 31 346 50 31 396 31 964 282 32 246

Behörighet och tillstånd 4 993 48 5 041 6 468 141 6 609 9 771 0 9  771

Information 15 614 199 15 813 18 552 124 18 676 12 551 21 12 572

Totalt 58 877 741 59 618 59 723 315 60 038 58 124 303 58 427

Verksamhetens intäkter fördelade på verksamhetsområden (tkr)
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Verksamhetsområdet är uppdelat i två verksamhets- 
grenar  Normgivning och Standardisering. Enligt  
Elsäkerhetsverkets instruktion ska myndigheten

• se till att de regelverk och rutiner som myndig- 
heten disponerar över är kostnadseffektiva och
enkla för medborgare och företag.

• följa den internationella utvecklingen och främja
svenskt deltagande i internationellt samarbete
inom sitt verksamhetsområde.

• samverka med berörda myndigheter, med organi-
sationer för näringsliv och arbetstagare samt med
andra intresseorganisationer.

Normgivning  
och standardisering

Kostnader fördelade på 
verksamhetsgrenar (tkr)
Verksamhetsområdets totala kostnader 
3 704 tkr.

	Normgivning 

	Standardisering

3 437
267
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Den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslagstiftning 
i kraft. Genom regleringen fick Sverige ett helt nytt 
system för vilka krav som gäller för den som utför 
elinstallationer. Det svenska regelverket om elsäkerhet 
utgår från elsäkerhetslagen (2016:732), elsäkerhets- 
förordningen (2017:218) och ett antal myndighets- 
föreskrifter som Elsäkerhetsverket givit ut. I elsäker-
hetslagen finns bland annat krav på hur elinstallations-
arbete ska utföras, vilken kompetens företaget som 
utför installationen måste ha, hur kompetensen hos 
de som utför arbetet säkerställs samt krav på egenkon-
trollprogram för verksamheten. Det är elinstallations-
företagen som ansvarar för att dessa krav är uppfyllda. 
Lagstiftningen reglerar även frågor om elsäkerhet vid 
starkströmsanläggningar, elektrisk utrustning och om 
auktorisation för elinstallatörer. 

Elsäkerhetsverket utfärdar även föreskrifter under lagen 
om elektromagnetisk kompatibilitet (1992:1512) och 
lagen om leksakers säkerhet (2011:579). 

Elsäkerhetsverkets arbetsuppgifter inom normgivning 
redovisas genom en beskrivning av upphävda, nya eller 
ändrade föreskrifter. Elsäkerhetsverket kan också vid 
behov, till regeringen, ge förslag på ändringar av lag 
eller förordning. Samarbete med andra aktörer är också 
ett viktigt inslag i samband med en regelförändring.

Elsäkerhetsverkets föreskriftsarbete genomförs i 
enlighet med myndighetens regelgivningspolicy  
och tillhörande riktlinjer. En regelgivningsplan som 
redovisar behov av nya eller reviderade föreskrifter  
samt prioritering av dessa regelarbeten tas fram  
minst en gång per år.  

Beslut om föreskrifter 

Ändring av föreskrifter om stickproppar 
och uttag för allmänbruk
Elsäkerhetsverket har beslutat om en ny föreskrift 
(2018:1) om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter 
(2015:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk. 
Syftet med ändringen är möjliggöra laglig tillverkning 
och försäljning av enfas spisdon (25A). Donet har 
sitt ursprung i Norge och kallas därför ibland för det 
norska spisdonet. Det har framförts behov av att kunna 
tillverka och sälja det norska spisdonet i Sverige och 
spisdonet har tagits upp i svensk standard. Då Elsäker-
hetsverket inte sett några säkerhetsmässiga hinder för 
att tillåta detta spisdon i Sverige ändrades föreskrifterna 
på det sätt att bilagan till författningen kompletterades 
med det nya tillägget till standarden. 

Ett arbete att ta fram nya föreskrifter, som ska ersätta 
ELSÄK-FS 2015:1, inklusive ovan nämnda ändrings-
föreskrift, har också påbörjats under 2018 och kommer 
att avslutas under 2019. 

Översyn av lag och förordning
Under åren 2015 och 2016 pågick ett intensivt arbete 
med att se över befintliga lagar och förordningar och 
få fram nya bemyndiganden med anledning av nya 
produktdirektiv och den påbörjade behörighetsrefor-
men. Under 2017 inriktades arbetet på att fånga upp 
eventuella behov av tillägg eller förändringar av det  
nya regelverket.

Ett behov av att komplettera elsäkerhetsförordningen 
med dels bestämmelser rörande produktsäkerhet, 
dels en definition av begreppet elvägar har uppmärk-
sammats. Elsäkerhetsverket har därför under 2018 
tillsammans med departementet och andra berörda  
intressenter arbetat med att ta fram ett förslag på 
ändring av elsäkerhetsförordningen. Den 20 december 
2018 beslutades ändring av elsäkerhetsförordningen  
(se förordning 2018:2097). Ändringarna började att 
gälla den 1 februari 2019.

Verksamhetsgren 

Normgivning
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Samarbete
Inom verksamhetsgrenen Normgivning samarbetar  
Elsäkerhetsverket med regeringen, myndigheter, 
branschorganisationer med flera.

Verksamhetsgrenens kostnader

Kostnader för prestationer och aktiviteter

2018 2017 2016
Beslut om föreskrifter 261 175 845
Översyn av lag och 
förordning

6 67 99

Samarbete 0 56 524
Kostnad* (tkr) 267 298 1 468

* Jämförelsetalen avseende 2017 och 2016 påverkas av ny princip 
för kostnadsfördelning och har räknats om. Principerna för 
kostnadsfördelning framgår på sidan 8.

Kostnaderna inom verksamhetsgren Normgivning 
karaktäriseras av att de i huvudsak består av nedlagd 
tid, med få eller inga externa kostnader. Därför är kost- 
naderna i regel relativt låga inom verksamhetsgrenen. 

Analys av resultat
Sammantaget har Elsäkerhetsverkets arbete med 
normgivning under 2018 lett till att myndigheten har 
synliggjort de revideringsbehov som finns, både på före-
skriftsnivå och förordningsnivå. Nödvändiga regeländ-
ringar har skett för att möjliggöra tillhandahållande av 
de norska spisdonen på den svenska marknaden.

Elsäkerhetsverket bedömer att ett ökat fokus på dialog 
med berörda parter gör att de beslutade föreskrif-
terna får ett ökat genomslag. Möjligheten att påverka 
innehållet i högre grad gör också att reglernas innehåll 
stämmer bättre överens med de behov som finns. Ända-
målsenliga föreskrifter leder till bättre regelefterlevnad 
inom områdena elsäkerhet och elektromagnetisk kom-
patibilitet (EMC).
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Verksamhetsgren 

Standardisering
Sedan flera år är Elsäkerhetsverkets föreskrifter 
uppbyggda på sådant sätt att de främst innehåller 
grundläggande säkerhetskrav och några få detaljkrav. 
Det betyder att nationella regelverket för elanlägg-
ningar i Sverige är begränsat till att i huvudsak 
innehålla övergripande elsäkerhetskrav. Föreskrifterna 
hänvisar i sin tur till gällande standarder. Standarden 
är inte bindande vilket innebär att det går att uppfylla 
det grundläggande säkerhetskravet på andra sätt.  
Detsamma gäller produkter som är tillverkade enligt 
europeiska bestämmelser där harmoniserade standarder 
är ett sätt att uppfylla sådana krav. De förväntas 
uppfylla de övergripande säkerhetskrav som anges i 
föreskrifterna. Detta har gällt för huvuddelen av det 
elektriska materiel som säljs i Sverige sedan anslut-
ningen till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES) 1994. Myndighetens engagemang i standardise-
ringsarbetet är viktigt för att en god lägsta säkerhets-
nivå för starkströmsanläggningar, elektrisk utrustning 
och dess EMC-egenskaper ska upprätthållas. 

Standardiseringsarbetet
Myndigheten deltar aktivt i standardiseringsarbetet 
inom det elektrotekniska området. Det sker nationellt, 
europeiskt och internationellt med egen personal eller i 
samarbete inom den svenska nationalkommittén SEK 
Svensk Elstandard, där Elsäkerhetsverket är medlem. 
Arbetet i de olika kommittéerna varierar över tid och 
påverkas bland annat av teknisk utveckling, nya teknik-
områden, behov av förändringar i befintliga standarder 
eller andra förändringar i omvärlden. 

Elsäkerhetsverket har under året deltagit i standar-
diseringsarbetet inom 15 tekniska kommittéer (TK) 
och i dessa har cirka 115 nya standarder fastställts. 
Myndigheten har deltagit i 79 kommittésammanträden. 
Under 2018 har Elsäkerhetsverket varit mycket aktiva i 
framförallt kommittéerna TK23, TK34, TK64, TK99 
och TK EMC.

Under 2018 har myndigheten haft följande poster: 

• TK 23 Installationsmateriel – ordförandepost
• TK 99 Högspänningsställverk – ordförandepost
• TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet  

– sekreterarpost
• TK 28 Säkerhet vid arbete – sekreterarpost 

• IEC TC 99 High voltage insulation coordination 

and installations – internationell post, ledare av 
arbetsgrupp.

Generaldirektören har varit vice ordförande samt 
ledamot i styrelsen för SEK Svensk Elstandard. Den 
tekniska direktören har varit ledamot i styrelsen för 
European Committee for Electrotechnical Standardiza-
tion (CENELEC). 

Verksamhetsgrenens kostnader
De totala kostnaderna för standardiseringsarbetet uppgick 
under 2018 till 3 437 tkr. Det är en ökning jämfört med 
föregående år då kostnaden uppgick till 3 059 tkr.

Analys av resultat
Arbetet inom standardiseringsområdet har skett enligt 
plan under 2018. Några av de viktigaste effekterna av 
arbetet i kommittéerna är följande:

• TK 23 Installationsmateriel – En svensk 
nationell standard har utarbetas för att 
komplettera en harmoniserad standard för 
anslutning av lampor. Med detta tillgodoses elsä-
kerheten för uttag i äldre svenska anläggningar.

• TK 64 Elinstallationer för lågspänning samt 
skydd mot elchock – Nya nationella handböcker 
har tagits fram för underlätta för de som 
använder standarder för elfordonsladdning och 
solcellsinstallationer.

• Inom TK 8 - Energiförsörjningssystem och 
TK 64 fortsätter en intensiv utveckling av 
standarder som kan möta framtida krav gällande 
flexibilitet och lokal produktion. Exempelvis 
behandlas säkerhet vid anslutning av mikro- 
produktion samt drift när elnät ej fungerar. 

Elsäkerhetsverket har under 2018 genomfört ett reger-
ingsuppdrag inom området. Uppdraget var att redovisa 
hur myndigheten deltagit i arbetet med att ta fram 
harmoniserade standarder inom myndighetens ansvars-
område. Av redovisningen framgår att sådant arbete 
omfattar åtta av de 15 kommittéer Elsäkerhetsverket 
deltagit i. 
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• Inom verksamhetsområdet Tillsyn utför Elsäker-
hetsverket arbetet uppdelat i verksamhetsgre-
narna Tillsyn av anläggningar och installatörer samt 
Tillsyn av elektrisk materiel. Enligt Elsäkerhetsver-
kets instruktion ska myndigheten

• förebygga skador orsakade av elektricitet på 
person och egendom samt störningar på radio-
kommunikation och näringsverksamhet inom 
området elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

• svara för att bygga upp, upprätthålla och utveckla 
en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar 
och elektrisk materiel samt medverka till en till-
fredsställande elektromagnetisk kompatibilitet.

• utöva tillsyn över personer med auktorisation, 
elinstallationsföretag, elektriska starkströms- 
anläggningar och elektrisk utrustning.

• följa den internationella utvecklingen och främja 
svenskt deltagande i internationellt samarbete 
inom sitt verksamhetsområde.

• samverka med berörda myndigheter, organisa-
tioner för näringsliv och arbetstagare samt med 
andra intresseorganisationer.

Tillsyn

9 449

25 611

	Tillsyn av anläggningar och installatörer 

	Tillsyn av elektrisk materiel

Kostnader fördelade på 
verksamhetsgrenar (tkr)
Verksamhetsområdets totala  
kostnader 35 060 tkr.
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Elsäkerhetsverkets tillsyn inom verksamhetsgrenen 
omfattar utifrån elsäkerhetslagen (2016:732) elektriska 
anläggningar, elinstallationsföretag samt personer 
med auktorisation att utföra elinstallationsarbete. 
Utöver detta utövas också tillsyn av utrustningar och 
anordningar utifrån myndighetens mandat enligt lagen 
om elektromagnetisk kompatibilitet (1992:1512).

De brister som identifieras vid tillsyn åtgärdas oftast 
relativt omgående utan föreläggande eller andra 
tvångsåtgärder. Erfarenheterna från tillsynen påverkar 
hur prioriteringar görs inom standardiserings- och 
föreskriftsarbetet, men leder även till informations-
insatser med mål att nå de som myndigheten inte kan 
nå direkt genom tillsynsinsatser. Exempel på aktiviteter 
är flygblad, broschyrer och information på Elsäkerhets-
verkets webbplats.

Elsäkerhetsverkets prestationer inom verksamhetsgre-
nen redovisas genom antal tillsynsärenden. Aktiviteter 
inom verksamhetsgrenen redovisas i form av samarbete.

Tillsyn av anläggningar, elinstalla- 
törer och elinstallationsföretag

Avslutade tillsynsärenden

2018 2017 2016

Anläggningstillsyn 217 402 391

Elinstallatörstillsyn 5 19 26

Företagstillsyn 394 38 0

S:a tillsynsärenden 616 459 417

Årsarbetskraft 8,9 8,4 7,6

Styckkostnad (tkr) 33,7 34,2 39,8

Kostnad (tkr) 20 770 15 710 16 583

Under 2018 avslutades totalt 616 tillsynsärenden. Det 
är 157 fler än föregående år då antalet avslutade till-
synsärenden uppgick till 459 stycken. Det högre antalet 
beror på att myndigheten under året prioriterat tillsyn av 
elinstallationsföretag. 

Elsäkerhetsverkets tillsyn mot elinstallationsföretag kan 
ofta genomföras utan att besök på plats erfordras. Infor-
mationen i företagsregistret underlättar tillsynen genom 
att myndigheten redan vid uppstart har en registrerad 
kontaktperson vid respektive företag.

Under 2018 har myndigheten fortsatt med arbetet att 
förbättra, utveckla och effektivisera tillsynsprocesserna. 
Framförallt har rutiner och processer kring företags-
tillsynen varit i fokus. Detta arbete börjar ge effekt 
inom elinstallationsföretagstillsynen, och kommer 
förhoppningsvis även ge effekt på övrig tillsyn under 
kommande år.

Elsäkerhetsverkets tillsyn innefattar förutom elsäkerhet 
även elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Cirka 
fem procent av de avslutade tillsynsärendena rörande 
anläggningar har innehållit tillsyn av elektromagne-
tiska störningar.

Tillsynsformer
Tillsynen av elektriska anläggningar, elinstallatörer 
och företagstillsyn sker i tre former: lägesbildstillsyn, 
tematisk tillsyn och indikationsstyrd tillsyn. Under 
året har lägesbildstillsynen övergått till att drivas i 
projektform. Ett fortsatt arbete sker rörande tillsyns- 
formerna utifrån ett effektperspektiv. 

2018 2017 2016

Lägesbildstillsyn 130 144 125

Tematisk tillsyn 59 53 68

Indikationsstyrd tillsyn 427 262 224

Totalt 616 459 417

Lägesbildstillsynen
Lägesbildstillsynen är en tillsynsform vars syfte är att 
myndigheten ska kunna bilda sig en uppfattning över 
status inom elsäkerhet och EMC för ett visst område. 
Under 2018 avslutades 130 ärenden inom denna till-
synsform.

Verksamhetsgren 

Tillsyn av anläggningar  
och installatörer
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Under året har lägesbildstillsynen bedrivits inom 
områdena:

• Elinstallationsarbete i kommunal verksamhet
• Hotell och pensionat

Båda dessa bedrevs i projektform liknande den som 
används vid tematisk tillsyn.

Elinstallationsarbete i kommunal verksamhet
Syftet med tillsynen har varit att undersöka om det 
inom kommunal verksamhet utförs elinstallationsar-
beten med egen anställd personal och hur detta i så fall 
hanteras. Målet med tillsynen har varit att kontrollera 
om kraven i de nya reglerna efterlevs. Det upptäcktes 
brister av varierande omfattning i elinstallationsfö-
retagens egenkontrollprogram i nästan hälften av de 
inspekterade kommunerna och kommunala bolagen. 
Det föranleder fortsatt tillsyn och informationsinsatser 
avseende de nya reglerna.

Hotell och pensionat
Tillsyn har under 2018 bedrivits vid ett urval hotell och 
pensionat. Projektets huvudsakliga syfte har varit att 
få fram underlag för att fortsatt utreda om föreskriften 
ELSÄK-FS 2008:3 behöver kompletteras till följd av de 
förändringar som skett i Polismyndighetens regelverk 
gällande hotell och pensionat. Målet med projektet har 
varit att genom lägesbildtillsyn och riktade informations-
insatser få en uppfattning om innehavarens kännedom 
om den kontroll som innehavaren ska göra enligt främst 
ELSÄK-FS 2008:3 ”Elsäkerhetsverkets föreskrifter och 
allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska 
starkströmsanläggningar och elektriska anordningar”. 

Tillsynsprojektet påbörjades med en förstudie 2017 och 
har fortsatt med lägesbildtillsyn under 2018. En rapport 
med analys av de väsentliga bristerna som framkommit 
vid tillsynen redovisas under 2019. Den information till 
innehavare och branschorganisationer som påbörjats 
under 2018 planeras att fortsätta under 2019.

Tematisk tillsyn
Den tematiska tillsynen innebär en riktad tillsyn med  
ett tydligt definierat tema där syftet är att förekommande 
brister ska uppmärksammas och tydliggöras. Genomgående 
gäller att den tematiska tillsynen är mer tekniskt djup- 
gående och innefattar ett smalt segment av anläggnings-
typer eller speciella frågeställningar. Under 2018 har 59 
tillsynsärenden avslutats inom den tematiska tillsynen.

Tematisk tillsyn har under året bedrivits inom området 
elinstallationsföretag.

Indikationsstyrd tillsyn
Den indikationsstyrda tillsynen genomförs då myndig- 
heten får indikation, till exempel genom anmälan via 
vår e-tjänst eller anmälan av elolycka eller tillbud, och 
därefter beslutar att tillsyn ska inledas mot elinstalla-
tionsföretag, elinstallatör eller anläggningsinnehavare.

Elsäkerhetsverket genomför indikationsstyrd tillsyn  
på ett urval av alla anmälningar om brister i anlägg-
ningar, hos elinstallationsföretag samt de elolyckor  
och tillbud som kommer till myndighetens kännedom.  
427 stycken tillsynsärenden efter indikation har 
avslutats under 2018. Indikationer är en fortsatt 
prioriterad tillsynsform. Majoriteten av tillsynen som 
genomförs efter indikation omfattar anmälningar mot 
elinstallationsföretag samt anläggningar för distribu-
tion och användning av el. 

Antal fattade beslut
Elsäkerhetsverkets beslut inom tillsyn av anlägg-
ningar, elinstallatörer och företag, är indelade i följande 
kategorier: förelägganden inklusive vite, avslut utan krav 
på åtgärd, avregistrering av elinstallationsföretag från 
företagsregister samt avskrivningar. Elsäkerhetsverket 
har även befogenhet att besluta om avstängning av 
anläggning samt förbud att utföra elinstallationsarbete. 
Under de senaste åren har inga sådana beslut fattats. 

2018 2017 2016

Förelägganden inklusive vite 118 23 36

Avslut utan krav på åtgärd 478 432 373

Avregistrering av 
elinstallationsföretag från 
företagsregister

24 0 0

Avskrivningar 39 11 9

Totalt 659 466 418

Elsäkerhetsverket har fortfarande en låg andel föreläg-
ganden. Detta beror på att i en stor del av ärendena 
åtgärdas brister frivilligt av parten. I 41 procent av 
totalt antal avslutade ärenden har parten frivilligt 
åtgärdat brister av olika slag. Därmed har fler ärenden 
kunnat avslutas utan krav på ytterligare åtgärder. 

Balans tillsynsärenden
2018 2017 2016

Öppna ärenden vid  
årets början

158 111 114

Startade ärenden under året 649 516 432
Avslutade ärenden under året 624 469 435
Öppna ärenden  
vid årets slut

183 158 111
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Fokusområden

Under 2018 har Elsäkerhetsverket genomfört tillsyn och 
inhämtat information på andra sätt rörande elsäkerhets-
läget. Några av dessa beskrivs nedan.

Elsäkerhet i bostäder
Projektet Elsäkerhet i bostäder startade hösten 2017 
och syftet har varit att kartlägga hur elsäkerheten ser 
ut i befintliga svenska bostäder. I projektet ingår att 
titta på risker för elbrand och elolyckor i bostäder, med 
huvudfokus på fasta elinstallationer. Elsäkerhetsverket 
har inte mandat att utöva tillsyn i privata bostäder. 
Därmed får myndigheten inte kunskap om hur elsäkra 
bostäder är, till skillnad från andra elanläggningar där 
man har tillträde. 

Projektet genomförs i två etapper. En delrapport 
genomförd under 2018 och en slutrapport planerad för 
2019. Slutrapporten kommer att undersöka de främsta 
bristerna som framkommit i de fasta elinstallationerna. 
Kartläggningen omfattar besiktningar, enkätundersök-
ning, intervjuer med experter i och utanför referensgrup-
pen och eventuellt genom teknisk provning om möjligt. 
I delrapporten har tillgängliga uppgifter och andra 
stödjande dokument samlats in och analyserats. Med 
stöd av en referensgrupp har en första undersökning om 
elsäkerhet i bostäder presenterats i delrapporten.

Kartläggningen kan bidra till Elsäkerhetsverkets 
planering för fortsatta åtgärder för att förbättra elsäker-
heten i bostäder. 

Företag registrerade för Kabelförläggning
Syftet med projektet var att tillsyna ett urval företag som 
registrerat sig enbart för verksamhetstypen kabelförlägg-
ning i mark i Elsäkerhetsverkets företagsregister. Målet 
var, vid eventuell felaktig registrering, att dessa antingen 
skulle registrera företaget på rätt sätt eller avregistrera 
sig. Tillsynen visade att många företag var felregistrerade 
inom verksamhetstypen kabelförläggning i mark och att 
åtgärder behövde vidtas. Myndigheten ser ett fortsatt 
behov av tillsyn samt tydligare extern information om 
vad verksamhetstypen kabelförläggning i mark omfattar. 

Elolyckor och tillbud 2018

Elolycksfall och tillbud som kommer till myndighe-
tens kännedom registreras löpande. Elnätsföretag samt 
innehavare av spårtrafik och trådbuss (inkl. elvägar) är 
skyldiga att anmäla elolyckor och allvarliga tillbud till 
Elsäkerhetsverket.

För övriga arbetsgivare och privatpersoner är det 
frivilligt att anmäla en elolycka eller ett tillbud  
till myndigheten.

För att få bättre kunskap om orsakerna och som en del 
av Elsäkerhetsverkets förebyggande arbete analyseras 
elolyckor och tillbud som anmälts. I vissa fall leder 
detta till att ett tillsynsärende startas.

2018 2017 2016

Elolycksfall 456 474 416

  Varav dödsolyckor 1 2 3

Tillbud 335 347 289

Under 2018 anmäldes 456 elolyckor och 335 tillbud 
till myndigheten. Elsäkerhetsverket kan konstatera att 
en person omkom i samband med elolycka. Antalet 
dödsfall per år ligger på en fortsatt låg nivå.

Elolycksfallsrapport 2017
Den årliga Elolycksfallsrapporten visar de elolyckor 
och tillbud som inträffat året innan, i detta fall 2017. 
Syftet är att informera om elolyckor och öka kunskapen 
om elolycksfall i samhället. Rapporten utgör också 
ett fakta- och diskussionsunderlag i det förebyggande 
arbetet med elolyckor.  

Statistiken visar att den främsta orsaken till elolyckor 
bland yrkesverksamma alltjämt är strömgenomgång. 
Positivt är att en allt större andel av de inträffade 
elolyckorna anmäls och att antalet dödsolyckor inte 
ökar. Antalet anmälda elolyckor har ökat med 20 
procent sedan 2016. De flesta av elolyckorna har skett 
inom verksamheterna industrier och elnät.

Tema: Elolyckor bland elektriker
Utöver den statistik som Elsäkerhetsverket rapporterar 
varje år, innehåller Elolycksfallsrapporten 2017 en 
uppföljning av den undersökning som gjordes 2005  
om elektrikers elolyckor.

Undersökningen som genomfördes bland 400 fackligt 
anslutna elektriker, visar att färre drabbas av elolyckor än 
för 12 år sedan. Av de som drabbats av elolycka anmälde 
71 procent detta till sin arbetsgivare 2017 jämfört med 
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anmärkningsvärt låga 16 procent 2005. Elolyckor i 
arbetslivet beror i huvudsak på brister i rutiner eller 
efterlevandet av dem. De vanligaste orsakerna till att 
rutiner inte följs är slarv, stress och missförstånd.

Det är i huvudsak unga elyrkespersoner som drabbas 
oftare än äldre och dessa drabbas också av de svåraste 
olyckorna. Av de tillfrågade anser 71 procent att olyckan 
hade kunnat undvikas. Här har arbetsgivarna fortsatt 
en utmaning i att förbättra sitt elsäkerhetsledarskap och 
arbetstagarna ett ansvar att följa arbetsgivarnas rutiner.

Samarbete
Inom verksamhetsgrenen Tillsyn av anläggningar och 
installatörer samarbetar Elsäkerhetsverket med olika 
myndigheter, samrådsgrupper och branschorganisa-
tioner. Samverkan under 2018 har skett med bland 
annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) avseende elrelaterade bränder, Arbetsmiljöver-
ket och Polismyndigheten avseende elolycksfallsut-
redningar samt Post- och telestyrelsen (PTS) avseende 
EMC-frågor. Inom området elolyckor har samarbete 
upprättats med SOS Alarm avseende deras beslutsstöd-
system liksom med 1177 Vårdguiden med likartat syfte. 
Olika former av samarbete sker också med olika aktörer 
och organisationer inom myndighetens tillsynsområden. 

Verksamhetsgrenens kostnader
Kostnader för prestationer och aktiviteter

2018 2017 2016

Tillsynsärenden 20 770 15 710 16 583

Rapporter 2 355 2 197* 1 061*

Elolycksfallsrapporten 1 363 1 472 745

Samarbete 1 123 731 1 451

Kostnad (tkr) 25 611 20 110 19 840

* Jämförelsetalen avseende 2017 och 2016 påverkas av ny princip 
för kostnadsfördelning och har räknats om. Principerna för 
kostnadsfördelning framgår på sidan 8.

Den sammanlagda kostnaden för de prestationer och 
aktiviteter som genomförts inom verksamhetsgrenen 
anläggningar och installatörer under 2018 uppgick 
till 25 611 tkr. Det är en ökning jämfört med 2017 
års totala kostnad som uppgick till 20 110 tkr. Den 
högre nivån förklaras främst av att Elsäkerhetsverket 
har ökat nivån av tillsyn igen jämfört med de senaste 
åren då fokus var riktat mot behörighetsreformen. 
Myndigheten har också genomfört mer av omvärldsana-
lys och utredningar vars resultat i rapportform tydligt 
ger underlag för arbetet inom denna verksamhetsgren.

Analys av resultat 
Tillsyn av anläggningar och installatörer är resursmäss- 
igt Elsäkerhetsverkets största verksamhetsgren. Verk-
samheter besöks och brister åtgärdas efter tillsyn. En 
värdefull dialog med anläggningsinnehavare, elinstal-
lationsföretag och installatörer ger ökad medvetenhet 
och kunskap om elsäkerhet och EMC. Detta märks 
förutom att brister åtgärdas även genom att åtgärder 
vidtas för att begränsa risker. Även om myndigheten 
under året ökat andelen tillsyn utan platsbesök är besök 
på plats en viktig källa till kunskap om och inblick i 
den elsäkerhetsmässiga statusen i samhället. 

Det är svårt att redan nu dra några mer långtgående 
slutsatser rörande de elsäkerhetsmässiga effekterna av 
reformen och den nya elsäkerhetslagen. Däremot så 
kan vi utläsa ett större intresse, i första hand bland de 
professionella intressenterna, att vilja vara involverade 
i myndighetens fortsatta utveckling av såväl processer 
som regelverk och information.

Kartläggning av elolyckor är ett arbete som fortsatt 
är prioriterat i myndigheten. Analys av olyckor bidrar 
med underlag till kunskapsuppbyggnad, informations-
insatser och andra åtgärder. Olika former av dialoger 
sker återkommande med olika aktörer för att fortsatt 
säkerställa god elsäkerhet och begränsa riskerna. 
Elolyckor med dödlig utgång har de senaste åren 
pendlat mellan noll till fem personer.
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Elsäkerhetsverkets tillsyn inom verksamhetsgrenen 
Tillsyn av elektrisk materiel utgörs av marknads-
kontroll. Marknadskontrollen omfattar elektriska 
produkter som elektrisk utrustning och apparater. 
Reglerna som marknadskontrollen bygger på är i 
huvudsak EU-direktiv som reglerar krav på produkters 
säkerhet och störningsfrihet. Elsäkerhetsverket 
kontrollerar att de produkter som tillhandahålls 
uppfyller gällande regler. Om produkter har brister ser 
myndigheten till att de som tillhandahåller produkten 
vidtar åtgärder. Elsäkerhetsverket kontrollerar också 
att de ekonomiska aktörerna fullgör andra skyldigheter 
som exempelvis skadeförebyggande arbete. 

Erfarenheterna från marknadskontrollen leder även  
till ett omfattande informationsarbete som 
omfattar bland annat Elsäkerhetsverkets webbplats 
samt broschyrer och seminarier som riktar sig till 
konsument, slutanvändare och ekonomiska aktörer.  
Erfarenheterna från marknadskontrollen påverkar 
också föreskrifts- och standardiseringsarbetet.

Tillsyn elektrisk materiel

Marknadskontrollerade produkter

2018 2017 2016

Marknadskontrollerade 
produkter

397 397 421

Årsarbetskraft 2,3 4,4 2,8

Styckkostnad 18,4 19,9 22,5

Kostnad (tkr) 7 307 7 884 9 486

Under 2018 genomfördes marknadskontroll på 
397 produkter, vilket är lika många produkter som 
föregående år. Även om det är samma antal produkter 
som kontrollerats skiljer sig verksamheten något åt 
mellan de två åren. Metodutvecklingen för effektivare 
och mer ändamålsenlig tillsyn har fortsatt. Elsäkerhets-
verket har under 2018 använt fler metoder samtidigt 
som kostnaderna för tillsynen har fortsatt att minska. 
I praktiken innebär detta att mer resurser har kunnat 
läggas på andra insatser som t.ex. utbildnings- och  
informationsinsatser till företag och allmänheten.  
I kostnaderna för tillsynen ligger också vissa typer av 

uppföljning av företag och systemtillsyn, där tillsynen 
inte kan kopplas till specifika produkter. Denna tillsyn 
förväntas öka under 2019. 

Avslutade ärenden fördelade på tillsynsmetoder

2018 2017 2016

Kontroll genom provning 163 217 357

Kontroll av dokumentation 193 144 9

Uppföljning av anmälningar 
om farlig produkt enl. 
produktsäkerhetslagen § 23

41 36 55

Totalt 397 397 421

Fler ärenden avgjorda genom kontroll  
av dokumentation
Under 2018 avslutades 163 ärenden där produkter 
testats av oberoende testhus jämfört med 2017 då 217 
ärenden avslutades. Minskningen beror på att fler 
ärenden än tidigare avgörs genom dokumentationskon-
troll, vilket i sin tur beror på följande förändringar:

• Fler ärenden avser kontroller av att de 
ekonomiska aktörerna fullgör andra skyldigheter 
än produktens utformning.

• Fler ärenden avgörs utan provning, bland annat 
som en följd av att kraven på märkning är 
tydligare och mer omfattande idag, jämfört  
med tidigare.

Det är alltså ett flertal allvarliga brister som idag 
kan upptäckas utan att produkten behöver genomgå 
provning. Marknadskontroll innebär inte bara att 
kontrollera en produkts utformning, utan också att det 
finns en EU-försäkran, att produkten är märkt på rätt 
sätt, samt att den ekonomiska aktören bedriver ett ska-
deförebyggande arbete exempelvis genom att samarbeta 
och åtgärda brister som upptäcks. Genom att använda 
den tillsynsmetod som krävs i varje enskilt fall får vi en 
effektivare och mer ändamålsenlig marknadskontroll.

Av samtliga ärenden är det 11 stycken som inte 
handlagts av Elsäkerhetsverket som sedvanliga ärenden. 
Detta beror på att vi i samverkan med andra bidragit 
med inköp och provning och att det i kontroll av 
produkter som privatimporteras inte finns någon part på 
marknaden att kommunicera med eller rikta beslut mot.

Verksamhetsgren 

Tillsyn av elektrisk materiel 
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Uppföljning av § 23-ärenden
I 23 § produktsäkerhetslagen framgår att näringsid-
kare ska underrätta Elsäkerhetsverket om denne får 
kännedom om att en elektrisk produkt som de till-
handahåller, eller tillhandahållit, är farlig. Antalet så 
kallade § 23-ärenden varierar beroende på hur många 
aktörer som faktiskt upptäckt att de tillhandahållit en 
farlig produkt. Uppgifter som redovisas till Elsäker-
hetsverket ska visa de åtgärder som har vidtagits för att 
förebygga skadefall. 

Elsäkerhetsverket har avslutat 41 uppföljningar av 
sådana underrättelser under 2018. Dessa ärenden 
initieras inte av Elsäkerhetsverket och antal ärenden 
varierar mellan verksamhetsåren.

Anmälningar om farliga  
eller störande produkter
Elsäkerhetsverket tar emot anmälningar från olika  
aktörer om farliga eller störande produkter. Antalet 
anmälningar har minskat något under 2018 och 
myndigheten fick in totalt 309 anmälningar jämfört 
med 350 stycken 2017. Av dessa inkom 212 stycken 
anmälningar från allmänheten, 56 stycken från Tull- 
verket samt 41 stycken anmälningar från ekonomiska 
aktörer enligt 23 § produktsäkerhetslagen som 
beskrivits ovan. Anmälningarna som Elsäkerhets- 
verket får in kan leda till marknadskontroll men är 
också en hjälp vid marknadsanalys samt planering och 
urval av produkter som marknadskontrolleras.  

Beslut i tillsynen
De tvingande beslut som Elsäkerhetsverket fattar i 
marknadskontrollen är avslut utan anmärkning, avslut 
med anmärkning samt försäljningsförbud. Försäljnings- 
förbud kan förenas med krav på att redan tillhandahåll-
na produkter ska återtas från återförsäljare. Vid allvarliga 
fel måste produkten även återtas från slutanvändare. 

Sedan 2017 redovisar Elsäkerhetsverket resultatet av 
marknadskontrollen utifrån vilken typ av åtgärd som 
produkterna omfattats av och om det skett genom 
frivilliga åtgärder eller krävt tvingande beslut. För- 
delningen mellan de olika typerna av beslut framgår  
i tabellen.

Marknadskontrollerade produkter fördelade på beslut

2018 2017 2016

Inga krav på åtgärder

Avslut utan anmärkning/
åtgärd

126 132 191

Avslut med anmärkning 78 106 131

Försäljningsförbud

Försäljningsförbud 162 112 80

Frivilliga åtgärder 
motsvarande 
försäljningsförbud

13  12 0*

Försäljningsförbud med återtag

Försäljningsförbud 
med återtagande från 
slutanvändare

6 21 19

Frivilliga åtgärder 
motsvarande återtag från 
slutanvändare

12 14 0*

Totalt 397 397 421

* Uppgifter om frivilliga åtgärder infördes från och med 2017. 
 

Under 2018 var det totalt 162 produkter som fick 
försäljningsförbud. I ytterligare 13 ärenden så resulterade 
marknadskontrollen i frivilliga åtgärder motsvarande 
försäljningsförbud. I sex ärenden omfattade detta till 
och med återtag från slutanvändare samt i ytterligare 
12 ärenden genomfördes frivilliga åtgärder vilket 
motsvarade ett återtagande från slutanvändare. Totalt 
är det 193 produkter som slutat säljas eller stoppats vid 
import till följd av Elsäkerhetsverkets marknadskontroll. 

Myndigheten har alltså stoppat fler bristfälliga 
produkter än föregående år. Av alla kontrollerade 
produkter hade ungefär hälften sådana brister att 
omedelbara åtgärder måste vidtas.

Startade och avslutade 
tillsynsärenden 
Antalet öppna ärenden vid årets slut har minskat något 
jämfört med föregående årsskifte.

Balans marknadkontrollsärenden 

2018 2017 2016

Öppna ärenden vid årets 
början

99 67 68

Startade ärenden under året 260 370 425

Avslutade ärenden  
under året

281 338 426

Öppna ärenden vid årets slut 78 99 67
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Fokusområden
Elsäkerhetsverkets marknadskontroll sker endera 
planerat eller efter anmälan eller annan indikation på 
brister. Marknadskontrollen genomförs i egna projekt 
men Elsäkerhetsverket deltar också i gemensamma 
projekt med andra myndigheter i Sverige och inom  
EU/EES. 

Marknadskontrollen har under 2018 bedrivits i enlighet 
med myndighetens marknadskontrollplan. Nedan redo- 
visas ett urval av Elsäkerhetsverkets aktiviteter enligt 
planen.

Privatimport
Elsäkerhetsverket har tillsammans med andra aktörer 
uppmärksammat riskerna med privatimport. Under 
våren 2018 utförde Elsäkerhetsverket provningar av 
produkter som säljs genom en sådan webbplats som 
möjliggör privatimport. Samtliga beställda produkter 
hade sådana brister som motiverar ett försäljningsför-
bud med återtag från slutanvändare. Arbetssättet som 
sådant har också lett till att andra myndigheter och 
organisationer har genomfört liknande projekt och 
funnit allvarliga brister. Med hänsyn till de brister som 
konstaterats har det varit avgörande att nå konsumen-
terna med våra köpråd, men också för att få fokus på 
frågan hur vi ska se på utmaningarna med privatimport 
och tillhörande frågor. 

Dessa provningar kunde inte genomföras som vanliga 
marknadskontrollärenden eftersom det saknas en 
ekonomisk aktör att nå, men ingår i statistiken över 
marknadskontrollerade produkter.

Designbelysning
Elsäkerhetsverket har genomfört ett projekt om design-
belysning. I projektet har Elsäkerhetsverket genomfört 
en inventering i 200 online-butiker och cirka 30 
fysiska butiker som säljer designlampor. Vid besöken 
i de fysiska butikerna har vi också undersökt hur väl 
personalen i butikerna känner till de regler som gäller. 
Efter inventeringen har ett tiotal marknadskontroll- 
ärenden startats där provning och dokumentationskon-
troll genomförts. Elsäkerhetsverket har i projektet tagit 
fram ny information för att underlätta för företagen 
i deras produktsäkerhetsarbete. I denna information 
ingår bland annat en checklista att använda vid 
kontroll av inköpta produkter.

Julbelysning
Elsäkerhetsverket genomför varje år provning av 
belysning eller dekorationsprodukter med jultema.  
Under 2018 genomfördes detta i ett gemensamt 
EU-projekt och avsåg specifikt ljusslingor. Detta är ett 
område där stora förbättringar har skett. Inga allvarliga 
anmärkningar konstaterades hos de produkter som 
Elsäkerhetsverket kontrollerat.

Gemensamma projekt
Under 2018 har ett antal aktiviteter inom mark-
nadskontroll genomförts tillsammans med andra 
myndigheter och organisationer. Inom EU-samarbetet 
har myndigheten arbetat med projekt som omfattar 
marknadskontroll av bland annat hushållsapparater, 
PLC-produkter, och julbelysning. I dessa projekt 
betalas provningen av EU-projektet, vilket gör att  
dessa kostnaderna inte belastar Elsäkerhetsverket.

På den svenska marknaden har samarbeten skett med 
Kemikalieinspektionen och Konsumentverket när det 
gäller så kallade profilprodukter, med Strålsäkerhets-
myndigheten när det gäller privatimport, samt löpande 
med Tullverket när det gäller tullärenden. Vad gäller 
samarbetet kring profilprodukter och privatimport  
har samarbetet inte haft fokus på att produkter ska  
kontrolleras, utan istället har fokus varit på 
gemensamma metoder och informationsgivning.

Samarbete
Elsäkerhetsverket har utöver det samarbete som 
sker i marknadskontrollen också deltagit i löpande 
samarbeten med olika myndigheter, branschorganisa-
tioner och andra aktörer. Elsäkerhetsverkets nationella 
och internationella samarbeten beskrivs nedan.

Nationella samarbeten
Elsäkerhetsverket deltar löpande i samarbeten som 
arrangeras av eller tillsammans med andra myndigheter:

• Marknadskontrollrådet, inkl. deltagande i 
arbetsgrupper om systemtillsyn, Marknads-
kontrolldagen, Din produkt, ditt ansvar 2019. 
(SWEDAC)

• Forum för tullrelaterade frågor (Tullverket)
• Myndighetssamverkan Leksaker (Konsument-

verket)
• Myndighetssamverkan Radioutrustning/EMC 

(Post- och telestyrelsen och Elsäkerhetsverket)
• Myndighetssamverkan Gasapparater 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
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Till detta har Elsäkerhetsverket under 2018 deltagit 
i enstaka samarbeten med Svensk Handel, Sveriges 
konsumenter, Post- och telestyrelsen, Arbetsmiljöver-
ket, Folkhälsomyndigheten, med flera. 

Internationella samarbeten
Elsäkerhetsverket deltar löpande i de nordiska och 
europeiska samarbetena kring marknadskontroll 
genom bland annat AdCo-grupper (Administative 
Cooperation Groups) samt det nordiska samarbetet 
NSS (Nordiska Kommittén för samordning av 
elektriska säkerhetsfrågor). Deltagande i standardise-
ringen för elektrisk utrustning och apparater redovisas 
under verksamhetsgrenen Standardisering.

Verksamhetensgrenens 
kostnader
Kostnader för prestationer och aktiviteter

2018 2017 2016

Tillsyn Elektrisk materiel 7 307 7 884 9 486

Rapporter 251 1 712 1 961

Samarbete 1 891 1 690 958

Kostnad (tkr) 9 449 11 286 12 406

Den totala kostnaden för verksamhetsgrenens presta-
tioner och aktiviteter under 2018 uppgick till 9 449 
tkr. Det är en minskning jämfört med året innan då 
kostnaden låg på 11 286 tkr. 

Analys av resultat
Under 2018 har metodutvecklingsarbetet fortsatt in i 
nästa fas, samtidigt som vi har fortsatt det arbete som 
implementerades 2017 vad gäller dokumentationskon-
troller, frivilliga åtgärder med mera.

Effektivare och mer ändamålsenlig 
tillsyn
Fler produkter stoppades under 2018 jämfört med 
2017. Detta beror på framförallt på att fler produkter 
stoppas i tullen och att Elsäkerhetsverkets metoder för 
dokumentationskontroll omfattar fler produkter hos 
samma ekonomiska aktör.

Elsäkerhetsverket har fortsatt arbetet med att i första 
hand få parten själv att vidta rättelser, så kallade 
frivilliga åtgärder. Detta kan ibland ta mer tid av 

inspektörerna i delar av ärendet, men underlättar 
hanteringen vid slutligt beslut. Fördelen är att parten, 
med Elsäkerhetsverkets stöd, själv hanterar bristen och 
åtgärderna kan anpassas utifrån partens förutsättning-
ar. Elsäkerhetsverket bedömer också att detta leder till 
ökad regelefterlevnad på lång sikt. En trolig effekt med 
frivilliga åtgärder är färre överklaganden. De resurser 
som idag läggs på överklaganden kan istället läggas på 
marknadskontroll och informationsinsatser.

Under 2017 var det 40 procent av återkallelserna från 
slutanvändarna som baserades på frivilliga åtgärder. 
Andelen frivilliga åtgärder har sedan metoden infördes 
fortsatt att öka när det gäller produkter med allvarliga 
brister. För 2018 var det närmare 70 procent av fallen 
där företaget självt valde att agera. Denna utveckling 
är mycket positiv då Elsäkerhetsverket bedömer att 
allmänheten nås snabbare av informationen och hand-
läggningen förenklas.

Eftersom Elsäkerhetsverkets webbplats också har 
utvecklats så att alla typer av åtgärder publiceras får 
konsumenten del av informationen oavsett vilken 
typ av beslut det rör sig om. Dessa publiceringar 
innebär också att allmänheten kan söka efter beslut 
och åtgärder som rör äldre produkter även efter det att 
företaget självt avslutat återtag med mera.

Fler produkter stoppas i tullen
Kontroll av produkter vid import sker i samarbete med 
Tullverket. Urvalet av produkter görs av Tullverkets 
inspektörer som underrättar Elsäkerhetsverket vid 
misstanke om brister. När ärendet kommer till Elsäker-
hetsverket har alltså redan ett urval gjorts vilket gör att 
andelen förbud per kontrollerade produkter är mycket 
högre jämfört med annan marknadskontroll. 

Det finns också en hundraprocentig effektivitet i 
dessa ärenden då samtliga produkter som omfattas 
av Elsäkerhetsverkets beslut hindras från att nå 
konsument, eftersom produkterna inte tillhandahållits 
på marknaden än. När det gäller försäljningsförbud 
med återkallelse från konsument är det ett problem att 
de ekonomiska aktörerna inte alltid får tillbaka så stor 
andel av de sålda produkterna. Här ser myndigheten en 
stor skillnad i effekt, med avseende på hur Elsäkerhets-
verkets beslut påverkat säkerheten för användarna. 
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Fler produkter kan hanteras vid 
dokumentationskontroll
Under 2018 fortsatte kostnaden för marknadskon- 
trollen att sjunka. En bidragande orsak är framförallt 
en ökad andel dokumentationskontroll. 

Vid dokumentationskontroll kan Elsäkerhetsverket 
med enkla medel kontrollera flera produkter hos 
samma ekonomiska aktör. Denna metod används  
i huvudsak när det finns anledning att misstänka  
systematiska brister. 

Precis som i tullärenden medför detta minskad ad-
ministration per produkt eftersom myndigheten inte 
startar ett nytt ärende för varje kontrollerad produkt.

Fortsatt utvecklingsarbete
Under 2017 började Elsäkerhetsverket att arbeta 
mer med att utreda de bakomliggande orsakerna till 
bristande regelefterlevnad. Under 2018 har detta lett 
till ett fortsatt fokus på importörer, privatimport,  
men också utveckling av metoder för systemtillsyn.  

Systemtillsyn innebär att Elsäkerhetsverket kontroll- 
erar att tillverkare och importörer fullgör de skyldig- 
heter de har. Tillsynen omfattar aktörernas bedömning 
av överensstämmelse respektive kontroll av att den- 
samma utförts, men också skyldigheter som gäller 
spårbarhet och skadeförebyggande arbete.

Under 2018 har enstaka ärenden som avser system- 
tillsyn genomförts. Dessa ärenden kommer att ligga  
till grund för utökad systemtillsyn under 2019.  
Elsäkerhetsverkets bedömning är att importörer  
och företagens systematiska arbete fortsatt är viktiga 
områden att arbeta med tillsammans med insatser  
för att synliggöra riskerna med konsumenternas  
privatimport av produkter.

Elsäkerhetsverket har under 2018 arbetat med fort- 
satta insatser för att öka stödet till företagen när det 
gäller produktregelverket. Förutom att tillgängliggöra 
handböcker och verktyg samt genomföra informations-
träffar och svara på skriftliga och muntliga frågor, se 
verksamhetsområde Information, har Elsäkerhetsverket  
anordnat ett så kallat hackaton. Syftet med denna 
sorts workshop är att hitta fler sätt att underlätta för 
de företag som vill göra rätt. Vid hackatonet träffades 
representanter för ekonomiska aktörer, konsulter, 
myndigheter, branschorganisationer, provningsorgan  
m.fl. för att titta på vilka brister som finns på 
marknaden och tillsammans ”hacka” fram förslag  
på nya lösningar.

Utredning av leveranskedjan och  
försök med sanktionsavgift
En central del i produktregelverket är att alla som  
tillhandahåller en produkt ska arbeta för att före- 
bygga att produkten orsakar skador på personer eller 
egendom. Det innebär bland annat att det av varje  
produktexemplar ska framgå vem som tillverkat 
produkten och hur man kontaktar denne. Om 
produkten är importerad till EU/EES ska istället 
importörens uppgifter framgå. Alla som säljer 
produkter ska också spara information om vem de 
köpt och sålt produkten till under tio år. Detta är krav 
som möjliggör för företaget självt, användaren, andra 
ekonomiska aktörer i leveranskedjan samt marknads-
kontrollerande myndigheter att förmedla information 
vid misstanke om att den produkt som sålts är farlig.

Elsäkerhetsverket har under 2018 i ett antal ärenden 
ställt krav på att ekonomiska aktörer ska uppge var en 
viss produkt är inköpt. Syftet med detta har varit att 
spåra den ursprungliga tillverkaren eller importören 
för att kunna vidta åtgärder som når alla berörda 
användare, samt hantera den bakomliggande orsaken.

När företagen inte kan uppge information om vem 
de köpt produkterna av kan Elsäkerhetsverket inte 
gå vidare i leveranskedjan. Eftersom detta är en 
allvarlig brist hos de som säljer elektriska produkter 
har myndigheten under 2018 ansökt om sanktionsav-
gift enligt produktsäkerhetslagen. Elsäkerhetsverket 
bedömer att detta blir en allt viktigare möjlighet när 
det gäller de fall där de ekonomiska aktörerna har  
stora brister i det skadeförebyggande arbetet.
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Verksamhetsområdet Behörighet och tillstånd är uppdelat 
i två verksamhetsgrenar: Drifttillstånd samt remisser om 

koncessioner och Behörighet för elinstallationsarbete.
Enligt myndighetens instruktion, elsäkerhetslagen  
(2016:732), elsäkerhetsförordningen (2017:218), lag 
(2016: 145) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt 
förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifi-
kationer ska Elsäkerhetsverket

• meddela auktorisation att utföra elinstallations- 
arbete, med stöd av bestämmelser i lag eller  
annan författning.

•  registrera elinstallationsföretag.

• följa den internationella utvecklingen och främja 
svenskt deltagande i internationellt samarbete 
inom sitt verksamhetsområde.

• samverka med berörda myndigheter, med organi-
sationer för näringsliv och arbetstagare samt med 
andra intresseorganisationer.

• ta emot och handlägga anmälningar från dem 
som avser att ta i bruk en kontaktledning för 
järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- eller trådbuss-
drift samt ansökningar om drifttillstånd för vissa 
kraftledningar.

Behörighet och tillstånd

	Behörighet för elinstallationsarbete

	Drifttillstånd samt remisser om koncessioner

Kostnader fördelade på 
verksamhetsgrenar (tkr)
Verksamhetsområdets totala kostnader  
5 041 tkr.

624

4 417
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Elsäkerhetsverket handlägger ansökningar om drifttill-
stånd samt anmälningar om ibruktagande av kontakt-
ledning (inklusive elvägar). Elsäkerhetsverket svarar 
också på remisser om nätkoncessioner. 

Ansökan om drifttillstånd
Drifttillstånd är ett tillstånd som ledningsinnehavare 
enligt krav i elsäkerhetsförordningen (2017:218) måste 
ha för att ta i drift en direktjordad högspänningsled-
ning. Starkströmsanläggningar som omfattas av kravet 
är högspänningsledningar, som ingår i en direktjordad 
anläggning, där det vid ett en-fasigt fel, kan uppkomma 
jordslutningsström med större styrka än 500 ampere. 
En sådan anläggning får inte tas i bruk innan Elsäker- 
hetsverket gett tillstånd till det (drifttillstånd). Ett drift- 
tillstånd får meddelas endast om anläggningen ger 
betryggande säkerhet mot person- eller sakskada.

Under 2018 har Elsäkerhetsverket avslutat 31 ärenden 
med ansökningar om drifttillstånd. Antalet ärenden är 
en ökning jämfört med 2017 då 12 ärenden avslutades. 
Antalet ansökningar är helt beroende av i vilken 
omfattning anläggningsinnehavaren investerar i 
ombyggnad eller utbyggnad av nya högspänningsled-
ningar och stationer, och är inget som myndigheten 
kan påverka.

Ansökningar om drifttillstånd hanteras till stor del via 
Elsäkerhetsverkets e-tjänst på myndighetens webbplats.

Anmälan om ibruktagning  
av kontaktledning 
Innehavare av järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- eller 
trådbusstrafik, ska anmäla till Elsäkerhetsverket att de 
tänker ta en kontaktledning i bruk. Detta regleras i  
Elsäkerhetslagen (2016:732). 

Antalet anmälningar 2018 var 18 stycken. Det är en 
liten ökning jämfört med föregående år då antalet 
anmälningar var 15 stycken. Antalet anmälningar som 
kommer in beror på i vilken omfattning utbyggnad  
av infrastruktur sker och är inget som myndigheten 
kan påverka.

Remisser om nätkoncessioner
Inom verksamhetsgrenen svarar Elsäkerhetsverket på 
remisser om koncessioner från främst Energimark-
nadsinspektionen. När ett elnätsföretag ansöker om 
koncession för område respektive linje hos Energimark-
nadsinspektionen, får Elsäkerhetsverket ansökan på 
remiss för att ge synpunkter.

Under 2018 hanterades 168 stycken remisser som 
innehöll ansökan om ny koncession eller förlängning 
av befintlig koncession. Antalet har ökat något sedan 
föregående år då 136 remisser besvarades. 

Verksamhetsgrenens kostnader
Den totala kostnaden för hela verksamhetsgrenen 
Drifttillstånd samt remisser om koncessioner uppgick 
till 624 tkr under 2018 vilket kan jämföras med 2017 
då kostnaderna uppgick till 564 tkr.

Analys av resultat
Elsäkerhetsverkets mål är effektiv handläggning av  
inkommande ansökningar om drifttillstånd. För 
att möjliggöra detta är kontakt och dialog i god tid 
innan driftsättning viktigt. Vissa byggprojekt av större 
dignitet där högspänningsledningar byggs kan pågå 
över lång tid. Där pågår ofta en dialog med ledningsin-
nehavaren under projektets gång. Elsäkerhetsverket 
kan fortfarande se fall av ansökningar som inkommer 
väldigt nära planerad driftsättning. Med den fortsatt 
höga nivån på planerade projekt rörande direktjor-
dade ledningar ser myndigheten ett behov av att 
utveckla dialogen med ledningsinnehavare för att få in 
ansökningar i ett tidigare skede.

Verksamhetsgren 

Drifttillstånd samt remisser  
om koncessioner 
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Elsäkerhetsverket har två uppdrag inom verksamhetsgre-
nen behörighet för elinstallationsarbete. Dels att, efter 
ansökan, pröva om auktorisation till det reglerade yrket 
elinstallatör ska beviljas, samt att registrera elinstal-
lationsföretag. Prestationer inom verksamhetsgrenen 
redovisas som antal avslutade ärenden rörande ansökan 
om auktorisation. Som aktivitet redovisas företagsregist-
reringar samt samarbete med andra aktörer.

Registrering av 
elinstallationsföretag
Alla elinstallationsföretag som utför elinstallations- 
arbete på någon annans anläggning ska registrera sig 
hos Elsäkerhetsverket. Registrering görs i huvudsak  
via en e-tjänst. 

Vid 2018 års slut hade Elsäkerhetsverket 11 500 aktiva 
registrerade elinstallationsföretag i företagsregistret. 
Under 2018 gjordes 1656 nya företagsregistreringar.  
Av dessa kunde 75 procent hanteras automatiskt medan 
25 procent krävde viss manuell hantering.

Företagen har möjlighet att ändra uppgifter, liksom  
avregistrera företaget om elinstallationsarbete inte 
längre utförs på annans anläggning. Under 2018 
behandlades 771 stycken ändringsärenden och 189 
stycken avregistreringar.

Auktorisation som elinstallatör
Elinstallatör är ett reglerat yrke och det krävs en auktori-
sation för att få utöva det. Elsäkerhetsverket handlägger 
ansökningar om auktorisation. Myndigheten får 
återkalla eller inskränka ett beslut om auktorisation eller 
tilldela elinstallatören en varning. En viktig uppgift är 
också att samverka med myndigheter och andra intres-
senter inom auktorisationsområdet.

För att få en auktorisation ställs både utbildningskrav 
och krav på praktisk erfarenhet. Kraven regleras i El-
säkerhetsverkets auktorisationsföreskrifter ELSÄK-FS 
2017:4. De som har en auktorisation som elinstallatör 
finns registrerade hos Elsäkerhetsverket. Totalt finns 
cirka 44 200 elinstallatörer registrerade.

Auktorisationsansökningar

2018 2017 2016

Antal avslutade ärenden 1 238 1 576 1 378

Årsarbetskraft 2,1 2,2 1,8

Styckkostnad 3 2 1,7

Kostnad (tkr) 3 750 3 151 2 394

Antalet avslutade ansökningar om auktorisation 
uppgick 2018 till 1 238 stycken. Det är en minskning 
sedan föregående år då antalet var 1 576 stycken. 
Orsaken till förra årets höga antal var införandet av ny 
lag och registrering av elinstallationsföretag. Denna 
registrering kräver en elinstallatör knuten till verksam-
heten. Läget rörande företagsregistrering har i år stabi-
liserats vilket också resulterat i färre auktorisationsan-
sökningar. Den genomsnittliga handläggningstiden för 
en ansökan under 2018 uppgick till cirka 20 dagar.

Beslut fördelade på beviljanden och avslag

2018 2017 2016

Antal beviljade 
auktorisationsansökningar

1 004 1 345 1 160

Antal avslag 189 191 177

Procent avslag 15 12 13

Andelen auktorisationsansökningar som fått avslag 
uppgick under år 2018 till 15 procent, vilket är en viss 
ökning från året innan.

Orsakerna till beslut om avslag är att utbildningen,  
den praktiska erfarenheten, eller både och, inte upp- 
fyller kravet för den sökta auktorisationen. Ytterligare 
en orsak är att ansökan om erkännande om yrkeskvalifi-
kationer inte bedöms motsvara yrket elinstallatör.

Elsäkerhetsverket har fortlöpande arbetat med att  
förtydliga kraven avseende auktorisation. Dels genom 
information på myndighetens webbplats inför att en 
ansökan ska göras, men också genom att formulera 
tydliga motiveringar vid avslagsbeslut. Exempelvis har 
mallar i klarspråk arbetats fram rörande avslag. Antal 
överklaganden har de senaste åren minskat. 2018 
överklagade 22 stycken sökande sitt beslut, vilket kan 
jämföras med 32 ärenden 2017 och 41 ärenden 2016. 

Verksamhetsgren

Behörighet för  
elinstallationsarbete 
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Auktorisationsansökningar fördelade på kön

2018 2017 2016

Män 1 221 1 553

Kvinnor 17 23

Uppgift om kön infördes 2017 och kan inte utan betydande arbets-
insats beräknas för tidigare år. 

Av 2018 års ansökningar har 17 stycken varit från 
kvinnliga sökanden och 1 221 stycken från män. Av  
elinstallatörerna i elinstallatörsregistret så är endast cirka 
230 stycken kvinnor vilket motsvarar cirka fem promille 
av samtliga elinstallatörer. 

Jämställdhetsarbete inom energisektorn
I regleringsbrevet har regeringen uppdragit åt Elsäker-
hetsverket att redogöra för hur myndigheten arbetat 
med och avser att arbeta med att främja jämställdhet  
på strategisk nivå både inom myndigheten och i  
energisektorn.

Generaldirektören representerar Sverige i det inter- 
nationella nätverket Clean Energy Education &  
Empowerment (C3E) som består av yrkesverksamma 
kvinnor i ett antal länder. C3E-ambassadörerna  
för dialog med Miljö- och energidepartementets  
kontaktpersoner.

Elsäkerhetsverket har samlat företrädare för bransch- 
organisationer, fackliga organisationer och myndig- 
heter i ett informellt nätverk för jämställdhetsfrågor  
i energibranschen. Under året har frågor kring rekry- 
tering till energiutbildningar och tekniska utbild- 
ningar diskuterats med företrädare för Myndigheten  
för Yrkeshögskolan. Jämställdhet har också tagits upp  
i Skolverkets nationella programråd för El- och energi- 
programmet. I Elsäkerhetsverkets nyhetsbrev presen- 
teras regelmässigt kvinnor inom energisektorn med 
intressanta yrken och erfarenheter.

Ansökan om erkännande  
av yrkeskvalifikationer
I och med att elinstallatör är ett reglerat yrke i Sverige 
prövar Elsäkerhetsverket också ansökningar enligt 
lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer 
(YKD-ansökningar). Detta omfattar de sökande som 
har yrkeskvalifikationer från ett annat EU-/EES-land än 
Sverige. Elsäkerhetsverket utreder vid en sådan ansökan 
att yrkeskvalifikationerna motsvarar elinstallatörsyrket 
och kraven på denna yrkesgrupp. 

Under 2018 beslutade Elsäkerhetsverket 210 sådana 
ansökningar vilket är likvärdigt med året innan.  
Utvecklingen mot en högre nivå som vi såg resultat 
av 2016 består. 2018 behandlades ansökningar från 
22 EU-/EES-länder. Liksom tidigare år avser flest 
ansökningar erkännanden av yrkeskvalifikationer från 
Polen. YKD-ansökningar är mer tidskrävande och 
kräver kunskap om andra EU-/EES-länders auktorisa-
tionssystem för att utredas. För att successivt effektivi-
sera ärendehanteringen arbetar Elsäkerhetsverket konti-
nuerligt med att kartlägga andra länders system. 

Balans auktorisationsansökningar

2018 2017 2016

Öppna ärenden vid  
årets början

52 40 72

Startade ärenden under året 1 252 1 626 1 361

Avslutade ärenden  
under året

1 262 1 614 1 393

Öppna ärenden vid årets slut 42 52 40

Antalet öppna auktorisationsansökningar vid utgången  
av 2018 uppgick till 42 stycken. Det är ungefär samma 
antal som förra året och ligger på en fortsatt låg nivå.

Samarbete
Elsäkerhetsverket har under 2018 haft ett fortsatt 
samarbete med Skolverkets nationella programråd för 
El- och energiprogrammet, där myndigheten har en 
ordinarie ledamot och en suppleant. Programrådet 
diskuterar framför allt gymnasial yrkesutbildning och 
behoven på arbetsmarknaden. Genomgående under året 
har frågan om hur man ska få fler kvinnliga sökande till 
El- och energiprogrammet lyfts. I detta samarbete har 
Elsäkerhetsverket också svarat på en remiss angående 
revidering av ämnesplanerna Ellära och Elektroteknik.
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Samarbete avseende erkännande av yrkeskvalifikationer 
inom EU/EES fortsätter. Genom detta pågår ett konti-
nuerligt samarbete med Kommerskollegium, som bland 
annat är systemägare av Informationssystem för den 
inre marknaden (IMI), som används för verifiering av 
yrkeskvalifikationer inom EU/EES.

Elsäkerhetsverket har under 2018 fortsatt samarbetet 
med andra EU-/EES-länder, som en del av kartlägg-
ningsarbetet rörande hur dessa länders system av 
elinstallatörsyrket är uppbyggda.

Samarbetet med Universitets- och högskolerådet (UHR)  
fortsätter. UHR har rollen som nationell samordnare 
för direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer 
som är grunden för hur Elsäkerhetsverket ska bedöma 
yrkeskvalifikationer från övriga EU-/EES-länder. UHR 
lämnar vid förfrågan också yttranden om rörande 
utländska utbildningar, som inte prövas enligt Lag 
(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer.  

Elsäkerhetsverket har representanter i Rådet för 
reglerade yrken, vilket organiseras av UHR. Rådet 
samlas kontinuerligt för erfarenhetsutbyte i frågan om 
tillämpning om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Verksamhetsgrenens kostnader
Kostnader för prestationer och aktiviteter (tkr)

2018 2017 2016

Auktorisationsansökningar 3 753 3 151 2 394

Företagsregistrering 466 657 0

Samarbete 22 96 172

Elbehörighetsreformen 176 2 142 6 649

Kostnad (tkr) 4 417 6 045 9 215

Kostnaden för verksamhetsgrenens prestationer och 
aktiviteter under 2018 uppgick till 4 417 tkr. Det är 
en minskning jämfört med året innan då kostnaden 
uppgick till 6 045 tkr. Minskningen beror framför  
allt på att kostnader förknippade med elbehörighets- 
reformen var högre under 2017 respektive 2016. 

Analys av resultat
Elsäkerhetsverket har under 2018 fortsatt att arbeta  
för att leverera en hög kvalitet till aktuella målgrupper.  
Ett kontinuerligt förbättringsarbete bedrivs i strävan 
mot att skapa enhetlighet, rättssäkerhet och effektivitet 
i ärendehanteringen. 

Myndigheten har fokuserat på utveckling av hand-
läggningsrutiner och metodstöd, såväl via dokument 
som digitalt, liksom kunskapsbyggande om andra 
EU/EES-länders auktorisationssystem. Sammantaget 
underlättar och förtydligar detta arbetet med utredning 
och beslut. Vidare har processer rörande månatliga 
uppdateringar av register automatiserats i högre grad än 
tidigare, för att påverka den administrativa effektivite-
ten i ytterligare positiv riktning.

Det är viktigt att skapa tydlighet rörande de krav som 
ställs inför en ansökan om auktorisation eller regist-
rering av företag. Fortlöpande arbete sker med att 
förtydliga information på webbplatsen. Det är också 
viktigt att mottagaren av negativa beslut får en tydlig 
motivering samt vägledning i vad som krävs för bifall. 
Beslut i klarspråk har varit i fokus.

En effekt av utvecklingsarbetet är stabila, korta hand-
läggningstider. Auktorisationsansökningar som fått 
avslag har ökat något, men trots detta har antalet 
överklagningar av ärendetypen sjunkit med 34 procent 
sedan föregående år. Ansökningar om erkännande 
av yrkeskvalifikationer ligger på en fortsatt hög nivå. 
Enklare handläggningsprocesser vid denna typ av 
ansökningar effektiviserar arbetet. 

Från 2017 till 2018 har det skett en klar minskning av 
antalet auktorisationsansökningar, vilket har en given 
förklaring i företagsregleringen som infördes 2017.  
Registreringskravet medförde att alla elinstallationsfö-
retag behövde styrka att en elinstallatör fanns knuten 
till verksamheten, vilket resulterade i fler ansökningar 
det verksamhetsåret. Årets antal ligger dock på 
förväntad nivå. 
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Elsäkerhetsverket har ett aktivt förhållningssätt när 
det gäller att kommunicera och skapa dialog med 
allmänheten och elbranschen om elsäkerhetsfrågor. 
Information är ett ledningsverktyg som bidrar till att 
myndighetens övergripande mål uppfylls och att kunskap 
om uppdrag och verksamhetsresultat sprids på ett förtro-
endefullt sätt och når berörda målgrupper både externt 
och internt.

• Informationsarbetet syftar till att öka 
kännedomen och kunskapen om elsäkerhet 
gällande elanläggningar, produkter och EMC hos 
såväl allmänhet och bransch som medarbetare.

• Informationen ska bidra till att förändra 
beteenden gällande elsäkerhet samt förebygga 
och minska risken för elolyckor och tillbud i 
samhället.

• Elsäkerhetsverket ska lämna upplysningar, 
vägledning, råd och annan hjälp till enskilda 
i frågor som rör myndighetens verksamhets-
område, vilket framgår av förvaltningslagen 
(1986:223).

Uppdragen utför Elsäkerhetsverket inom verksamhets-
området och verksamhetsgrenen Information och finns 
beskrivna i verksamhetsplanen för myndigheten.

Information

Kostnader fördelade på 
verksamhetsgren (tkr)
Verksamhetsområdet Information innehåller  
en verksamhetsgren. Den totala kostnaden  
för verksamhetsområdet uppgår till 15 813 tkr.

15 813
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Myndighetens prestationer inom verksamhetsgrenen 
redovisas genom antal föreläsningar, publikationer, 
nyhetsbrev samt informationsinsatser. Ytterligare en 
prestation är skriftliga och muntliga svar på frågor som 
kommer in till myndigheten. Aktiviteter inom verksam-
hetsgrenen redovisas i form av samarbete och samverkan. 
Under 2018 har arbetet med att informera om den nya lag-
stiftningen fortsatt inom myndigheten. Att få genomslag 
för de nya elsäkerhetsreglerna kräver ett långsiktigt arbete 
på bred front, såväl mot branschen som mot privatpersoner. 

Informationsinsatser
Inom avsnittet Informationsinsatser redovisas övergri-
pande det arbete som gäller Elsäkerhetsverkets webb- 
plats, e-tjänsten Kolla elföretaget, övriga digitala kanaler,  
genomslaget i redaktionella och sociala medier, informa- 
tion gällande nya elsäkerhetslagen samt insatser kring 
solcellsinstallationer, elbilsladdning och energilager.

Webbplats
Via Elsäkerhetsverkets webbplats sker informations-
spridning av nyheter, pressmeddelanden och tips om 
elsäkerhet. Den som vill ställa frågor om exempelvis 
elsäkerhet, elanläggningar, elprodukter och EMC kan 
använda webbtjänsten Frågor och svar. En undersök-
ning som gjordes under hösten visar att tre av fyra som 
besöker webbplatsen tycker att det är enkelt att hitta  
den information de söker.

Under 2018 har Elsäkerhetsverket fortsatt arbetet med 
att utveckla webbplatsen. En ny sökfunktion som gör 
det enklare för besökare att snabbt hitta information 
har implementerats. Fokus har även legat på den nya 
dataskyddsförordningen (GDPR) och dess påverkan på 
webbplatsen. Nya webbsidor har utvecklats efter olika 
målgruppers behov. Exempelvis har sidor om solceller 
och elbilsladdning skapats. Ett omfattande arbete med 
att anpassa webbplatsen till de krav som ställs i EU:s 
tillgänglighetsdirektiv har påbörjats.

Antalet unika besökare på webbplatsen var under året  
478 000, vilket betyder ett något högre besöksantal än 
2017. De mest besökta sidorna var Detta får du göra själv 
med el, IP-beteckning, Kapslingsklasser och Frågor och 
svar. Även ingången "Till dig som privatperson" samt 
e-tjänsten Kolla elföretaget var välbesökta.

E-tjänsten Kolla elföretaget
E-tjänsten Kolla elföretaget riktar sig till beställare av 
elinstallationstjänster och är kopplad till det register 
som elinstallationsföretag ska finnas i för att få arbeta 
på andras anläggningar. E-tjänsten hjälper beställare 
att säkerställa att de anlitar ett företag som åtagit sig att 
följa aktuellt regelverk och som även omfattas av Elsäker-
hetsverkets tillsyn.

Mätningar av antalet sökningar i e-tjänsten görs sedan 
oktober 2017. Under 2018 gjordes totalt 132 712 
sökningar vilket motsvarar cirka 11 000 sökningar  
per månad.

Övriga digitala kanaler
För att nå såväl bransch som allmänhet jobbar Elsäker-
hetsverket med budskap i digitala kanaler, via Twitter, 
LinkedIn, Facebook och YouTube. På Elsäkerhetsverkets 
egen Facebooksida har antalet som följer myndigheten 
ökat med cirka 10 procent under 2018.

Elsäkerhetsverket i medierna
Elsäkerhetsverket arbetar med planerad PR och medie- 
kommunikation utifrån verksamhetens uppdrag och 
omvärldens behov. Genomslaget i medierna bygger till 
stor del på myndighetens egna publiceringar av nyheter 
och pressmeddelanden. Flest omnämnanden får de  
konsumentnära frågorna. Under året har 11 press- 
meddelanden (en halvering från föregående år) och  
38 nyheter publicerats. 

Under 2018 har 960 inslag i redaktionella medier 
handlat om Elsäkerhetsverket vilket är en minskning 
med 24 procent. Räckvidden i redaktionella medier 
under året har varit cirka 144 miljoner mottagare och i 
snitt har fyra nyheter om Elsäkerhetsverket publicerats 
varje dag. 

Bättre struktur för webbsidor där försäljningsförbud 
och frivilliga återtag från aktörer läggs ut, har påverkat 
antalet publiceringar av pressmeddelanden om farliga 
produkter i medierna. Det har inneburit positiva 
effekter av det enskilda mediegenomslaget men innebär 
en minskning av antalet omnämnande i redaktionella 
medier. Det är ett arbetssätt som Elsäkerhetsverket 
kommer att fortsätta med. 

Verksamhetsgren

Information 
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Genomslaget i sociala medier har ökat med  386 
procent. 813 omnämnanden i kanaler som Facebook, 
Twitter, bloggar, forum och Instagram ligger bakom 
ökningen. Det är också en strategi som Elsäkerhetsver-
ket följer för att nå privatpersoner med informationen 
kring elsäkerhetsfrågor.

Under året har ännu en digital kampanj kring e-tjänsten 
Kolla elföretaget genomförts tillsammans med en efter- 
följande undersökning om människors kännedom om 
elsäkerhet. Under sex veckor har budskap kring det egna 
ansvaret och uppmaning att kolla elföretaget riktats till 
privatpersoner via annonsering på Facebook, Google 
Adwords och GDN (Google Display Networks). 
Resultatet av kampanjen visar bland annat att nio av  
tio privatpersoner vet att elinstallationer måste utföras 
av elinstallationsföretag och att det är bostadsägaren 
som har ansvaret, vilket visar på att kunskapen ökat.

Elsäkerhetsverket i medierna

2018 2017 2016

Antal pressmeddelanden 11 28 23

Antal nyheter på 
webbplatsen

38 41 35

Antal unika besökare  
på webbplatsen

478 000 475 560 296 481

Kommunikation kring elsäkerhetslagen
Arbetet med kommunikation kring elsäkerhetslagen gente- 
mot privatpersoner och bransch har fortsatt under 2018.
Att sprida budskap kring anläggningsinnehavaransvaret 
och vikten av att använda e-tjänsten Kolla elföretaget 
har till stor del övergått i myndighetens ordinarie 
kommunikationsverksamhet. I tillägg till detta har 
annonsering skett i tryckt media och även digitala 
kanaler. Myndigheten har även deltagit på en konsu-
mentmässa där dessa budskap varit centrala.

Även insatser mot branschen ryms inom den ordinarie 
kommunikationsverksamheten. Myndigheten har under 
2018 varit uppmärksam på om det inom branschen 
funnits kunskapsluckor, eller om behov av förtyliganden 
uppstått. Exempel är behov av förtydliganden för företag 
registrerade för verksamhetstypen kabelförläggning i 
mark. Här har insatser gjorts både direkt mot företagen 
samt på webbplatsen och i berörda e-tjänster. 

Solcellsinstallationer, elbilsladdning  
och energilager
Under de senaste åren har Elsäkerhetsverket genomfört 
ett antal projekt och regeringsuppdrag rörande idag 
mycket aktuella ämnen. Exempelvis kan nämnas ”Infor-
mationsbehov rörande elsäkerhet kring laddinfrastruk-
tur för elbilar”, ”Informationsbehov rörande småskalig 
solelproduktion” och ”Små och storskalig energilagring 
av el”. Detta har lagt grunderna till vår förmåga att möta 
den idag starkt växande efterfrågan om information 
rörande dessa ämnen. Det har också gett myndigheten 
en förmåga att i rätt tid kunna ge information och stöd 
till allmänheten, branschen och myndigheter för att 
utbyggnaden av laddinfrastrukturen, solcellsanlägg- 
ningar och energilager skall ske på ett så säkert sätt  
som möjligt. 

Elsäkerhetsverket har under 2018 lagt mycket tid 
och resurser på att skapa, uppdatera, och anpassa vår 
information i dessa områden efter de mottagargrupper 
som berörts. Myndigheten har jobbat med exempelvis 
handböcker, broschyrer, flyers, webbsidor, sociala 
medier samt film. Elsäkerhetsverket har under året 
svarat på en stor mängd telefon- och mailfrågor i dessa 
ämnesområden samt medverkat i ett antal intervjuer i 
både press, radio och TV. 

För att nå ut med vårt budskap och för att kunna 
ge de olika målgrupperna en bredare information 
har myndigheten under året samarbetat med andra 
myndigheter och branschorganisationer. Som exempel 
kan nämnas Energimyndigheten i deras Solelportalen.
se, Energirådgivarna som i kommunerna kan ge mer 
korrekt information och Bil Sweden.

Nyhetsbrev
För att sprida information om Elsäkerhetsverkets 
pågående och genomförda aktiviteter ger myndigheten 
ut digitala nyhetsbrev sex gånger om året. Under 2018 
har fyra nummer av nyhetsbrevet Aktuellt publicerats. 
Till målgruppen elinstallatörer och elinstallationsföre-
tag har två nummer av nyhetsbrev getts ut. Vid årsskiftet 
2018/2019 hade de båda nyhetsbreven totalt omkring  
17 000 prenumeranter. 
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Antal prenumeranter

2018 2017 2016

Nyhetsbrev Aktuellt 4 000 5 700 5 700

Nyhetsbrev för Elinstallatörer 
och Elinstallationsföretag

13 000 18 000 12 300

Den minskning som skett av antalet prenumeranter 
under 2018 beror i huvudsak på förändringen av den 
nya dataskyddsförordningen (GDPR) vilken medförde 
ändrade förhållanden av personuppgiftshantering. I 
samband med att den trädde i kraft i maj 2018, inhämt- 
ade myndigheten samtycken från samtliga prenumeran-
ter. Omkring 65 procent av prenumeranterna valde då 
aktivt att fortsätta prenumerera på nyhetsbreven. 

Elsäkerhetsverket erbjuder även prenumeration på 
nyheter, pressmeddelanden, försäljningsförbud och 
publikationer via webbplatsen. Antalet prenumeranter 
uppgår där till 3 600.

Föreläsningar, seminarier  
och mässor
Under 2018 har Elsäkerhetsverket medverkat vid 31 före- 
läsningar, seminarier och mässorav olika slag. De sakom- 
råden som varit av störst intresse i olika branschsamman-
hang har fortsatt varit den nya elsäkerhetslagen samt pro-
duktsäkerhetslagen och frågor kring laddning av elbilar. 

Under 2018 har myndigheten medverkat som utställare 
på branschmässan Metod och maskindagar i Falun och  
konsumentmässan Hem, villa & bostadsrätt i Stockholm. 
Den senare i samarbete med Konsumentverket.

Rapporter

Handlingsplan gällande informations- 
insatser vid försäljning av elektriska 
installationsprodukter
Under 2018 har Elsäkerhetsverket arbetat med ett 
regeringsuppdrag där myndigheten tillsammans 
med branschen och handeln ska nå ut med tydligare 
information till den som köper elinstallationsmateriel. 
Syftet är att motverka olagliga elinstallationer.  

Arbetet har bestått i att under 2018 ta fram en hand-
lingsplan med aktiviteter och informationsinsatser som 
ska genomföras under 2019-2020. 

En extern referensgrupp har deltagit i arbetet med att 
ta fram relevanta aktiviteter och två träffar har ägt rum 
tillsammans med denna grupp. Deltagare har bland 
annat varit återförsäljare av elinstallationsmateriel, för-
säkringsbolag, branschorganisationer, myndigheter och 
elinstallationsföretag. Förslaget till handlingsplanen 
har remitterats till dessa deltagare och deras organisa-
tioner innan färdigställande.

Publikationer
Elsäkerhetsverkets målsättning är att öka antalet 
nedladdningsbara publikationer och på så vis minska 
antalet trycksaker för beställning. Detta är en åtgärd för 
att öka tillgängligheten och ett led i miljöarbetet. 

Den publikation som laddats ner flest gånger är 
Handbok – Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen 
med drygt 8 500 unika nedladdningar. På andra plats 
kommer Elsäkerhetspocketen med närmare 7 800 unika 
nedladdningar, följt av broschyrerna Jordfelsbrytare och 
informationsbladet Ladda elbilen – kan jag ladda hemma?

Antalet publikationer och föreskrifter som skickats eller 
delats ut på mässor under 2018 har minskat med 22 
procent och uppgick till 13 100. De trycksaker som haft 
flest beställare är Vägledning vid elskada och fickkortet 
Elolycka samt Elsäkerhetspocketen. 

Elsäkerhetsverket har under 2018 tagit fram följande 
publikationer:

• Vägbelysning, folder
• Elolyckor, fickkort
• Rasrisk och översvämning, folder
• Jubileumskrift
• Kabelförläggning, folder
• Ladda elbilen, konsumentfolder
• Ladda elbilen, återförsäljare folder
• Säkra barn Trygga föräldrar  

(samverkan Konsumentverket).

Beställda exemplar av trycksaker (inkl. föreskrifter)

2018 2017 2016

Antal 13 100 18 800 17 000
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Svara på frågor
Under 2018 inkom 3 332 skriftliga frågor till Elsäkerhets-
verket, vilket är en minskning med åtta procent jämfört 
med 2017. I huvudsak beror det på att frågor kring den 
nya elsäkerhetslagen minskat och att myndighetens 
webbplats blivit mer sökbar, lästläst och innehållsrik. 

89 procent av frågorna har besvarats inom sju dagar 
vilket överträffar myndighetens målsättning på 80 
procent. Arbetet med att besvara frågorna sker i 
samarbete mellan avdelningarna.

Av de inkomna frågorna har 55 procent av frågorna 
handlat om elanläggningar, 24 procent om auktorisation 
och 15 procent om elprodukter. Övriga frågor till jurist, 
information och analys har legat på två procent vardera. 
Ett omfattande arbete med att gå igenom befintliga frågor 
på externa webbplatsen har också pågått under året.

Skriftliga frågor och svar

2018 2017 2016

Antal frågor 3 332 3 609 2 694

Antal svar 3 317 3 573 2 705

Samarbete
I syfte att föra Elsäkerhetsverkets informationsarbete 
framåt samverkar myndigheten med andra organi-
sationer och myndigheter både nationellt och inom 
Norden. Det nordiska samarbetet sker inom ramen för 
NSS-informationsgrupp, (Nordiska kommittén för 
samordning av elektriska säkerhetsfrågor). Under 2018 
medverkade Elsäkerhetsverket i NSS Info Group och 
mötet hölls i Danmark. 

Fortsatta samarbeten med branschaktörer för att be- 
fästa den nya elsäkerhetslagen och informera om nya 
elsäkerhetsregler har pågått under 2018. Myndigheten  
ser branschen som en stor och viktig aktör för fortsatt  
spridning av kunskap för att nå ut till viktiga målgrupper.

Ett växande samarbete med tillverkare, importörer och 
återförsäljare av elprodukter pågår. Flera myndigheter 
ser idag vikten av att samverka kring frågor om privat-
import och e-handel i syfte att se över regelverk och öka 
kunskapen hos konsumenter.

Verksamhetsgrenens kostnader
Kostnader för prestationer och aktiviteter

2018 2017 2016

Informationsinsatser 6 362 8 201 5 644

Nyhetsbrev 289 252 216

Föreläsningar och seminarier 1 575 3 186 1 576

Rapporter 910 0 0

Publikationer 1 204 1 388 637

Svara på frågor 5 239  5 531 3 881

Samarbete 233 118 618

Kostnad (tkr) 15 813 18 676 12 572

 
Kostnaderna för verksamhetsgrenen information 
redovisas i tabellen ovan. Under 2018 uppgick 
kostnaderna till 15 813 tkr vilket är en minskning 
jämfört med 2017 då kostnaden uppgick till 18 676 tkr. 
Skillnaden mellan åren beror främst på de omfattande 
kommunikationsinsatserna som elbehörighetsreformen 
föranledde under 2017.

Analys av resultat
Elsäkerhetsverket fortsätter att utveckla kommunika-
tion som ett strategiskt verktyg i tillsyn, marknads- 
kontroll och projekt. Delvis har nya arbetssätt formats 
där avdelningarna allt oftare överväger kommunikation 
som ett komplement eller istället för tillsyn eller mark-
nadskontroll. Genom undersökningar och analyser 
skapar Elsäkerhetsverket en allt tydligare bild av privat-
personers kunskap om elsäkerhetsfrågor och vad som 
behöver förbättras. Det visar på små positiva effekter.  
I en undersökning som gjordes under hösten 2018  
ser myndigheten att nästan samtliga respondenter  
(95 procent) förstår att de har ett eget ansvar för  
elsäkerheten och att det finns en tydlig medvetenhet 
om risker med el i hemmet. Nio av tio vet idag att fasta 
elinstallationer ska göras av ett elinstallationsföretag. 
Trots det sker olagligt elinstallationsarbete i tre av 
tio hushåll enligt en undersökning som myndigheten 
gjorde under 2017, vilket visar att detta är ett viktigt 
område att arbeta vidare med.
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Myndigheten når ut till samhället genom att 
kommunicera i flera kommunikationskanaler. Fram- 
förallt ökar närvaron i de sociala mediekanalerna där 
Elsäkerhetsverket nästan fyrdubblat genomslaget. Till- 
sammans med fortsatta redaktionella aktiviteter når 
myndigheten idag ut till fler målgrupper än tidigare.  
Idag är genomslaget för myndighetens budskap i stort 
sett lika stort i redaktionella medier som i sociala kanaler.

I och med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) 
tappade Elsäkerhetsverket en del tidigare prenumeran-
ter på sina nyhetsbrev, men hela 65 procent av dem som 
tillfrågades om nya samtycken valde att aktivt fortsätta 
prenumerera på nyhetsbreven vilket är positivt. Elsäker-
hetsverket kommer att fortsätta utveckla strukturen för 
prenumerationer på målgruppsanpassad information så 
att fler kan få nyheter i realtid. 

Det finns en fortsatt stor kommunikationsutmaning 
på grund av de negativa effekterna kring den ökade 
e-handeln och privatimporten. Personer eller företag, 
som är mer eller mindre anonyma, erbjuder allt oftare 
sina produkter till konsumenter via webben. Det 
försvårar möjligheter till marknadskontroll avsevärt  
och kräver stora, gemensamma informationsinsatser 
med branschen för att konsumenter ska förstå de risker 
och det egna ansvaret som finns i samband med privat-
import och e-handel. 

En annan kommunikationsutmaning och möjlighet 
som Elsäkerhetsverket har är det pågående regerings-
uppdrag där man tillsammans med branschen och 
handeln ska nå ut med tydligare information till den 
som köper elinstallationsmateriel. Syftet är att motverka 
olagliga elinstallationer. Den handlingsplan som 
tagits fram i samverkan med extern referensgrupp ska 
genomföras 2019-2020 och handlar om omfattande, 
strategiska informationsinsatser.

En förutsättning för att lyckas med det långsiktiga 
arbetet kring elsäkerhetsfrågor är att nå ut till 
samhällets samtliga målgrupper oavsett förmåga att se, 
höra, röra sig eller läsa. Därför fortsätter arbetet under 
kommande år med att säkra att Elsäkerhetsverkets 
webbplats, e-tjänster, dokument och andra digitala 
plattformar, uppfyller kraven gällande den nya lagen  
om tillgänglighet till digital offentlig service.
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36 Övrig återrapportering
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Kompetensförsörjning
Elsäkerhetsverkets kompetensförsörjning syftar till att 
verksamhetens mål ska uppnås genom att rekrytera och 
behålla god kompetens inom de områden myndigheten 
ansvarar för.

Under de närmaste åren kommer ett antal medarbetare 
att gå i pension. Ledningsgruppen har därför gjort en 
behovsanalys när det gäller kompetens kopplad till för-
ändringar i omvärlden, nya arbetssätt och behov av  
kompetensöverföring. Analysen ska sammanställas i 
början av 2019 och ligga till grund för en kompetens- 
försörjningsplan för perioden 2019 – 2021.

Kompetensutveckling
Det finns ett mycket stort engagemang och hög 
kompetens bland medarbetarna i myndigheten. Som ett 
led i att behålla och vidareutveckla medarbetarna har 
Elsäkerhetsverket under 2018 erbjudit löpande kompe-
tensutveckling inom olika områden.

En plan för internt anordnade utbildningar tas fram 
årligen. Den är ett hjälpmedel när chef och medarbetare 
ska utforma den individuella kompetensutvecklings-
planen, som görs på både kort och lång sikt. Exempel 
på årligt återkommande utbildningar är regelgivning, 
ärendehandläggning och tillsyn. Nyanställda får alltid 
utbildning i förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess 
samt i den statliga värdegrunden och statstjänsteman-
narollen.

Vid några tillfällen har frukostseminarier genomförts, 
med syfte att internt dela med sig av kunskap och er-
farenheter inom aktuella områden. Dilemmaövningar 
med olika teman genomförs kontinuerligt vid arbetsplat-
sträffar. Dels som ett led i att hålla den statliga värde-
grunden aktuell och dels i utbildnings-/utvecklingssyfte.

Några medarbetare och chefer har deltagit i utvecklings-
program inom ramen av samarbetet Rörlighet i staten. 
Till exempel Ledarskapsprogrammet och Leda utan att 
vara chef. Inom Rörlighet i staten har medarbetare även 
deltagit i nätverk för bland annat registratorer, personal-
administratörer, controllers, och jurister. Ett nätverk för 
dem som arbetar med tillsyn har också startats under 
året, där Elsäkerhetsverket har varit drivande.

Arbetsmiljö
Under 2018 har en ny modell för uppföljning och 
utveckling av arbetsmiljön tagits fram i samarbete 
mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. 
En så kallad Avdelningscheck ska genomföras en gång 
per år, för att få en bild av hur medarbetarna och or-
ganisationen mår. Målet är att Avdelningschecken ska 
ge information om vilka förbättringsområden som 
ska prioriteras och om det finns områden som behöver 
utredas vidare. 

I samband med Avdelningschecken gjordes även den 
årliga riskinventering, av både arbetsmiljö och faktorer 
som kan vara grund för diskriminering i någon form. 
Resultatet visade inte på några större risker och de risker 
som upptäcktes har tagits om hand på lämpligt sätt och 
en handlingsplan har upprättats i samverkan mellan 
arbetsgivaren och skyddsombuden.

Hälsa
För att stimulera till hälsofrämjande aktiviteter har alla 
medarbetare möjlighet att få ersättning för friskvård. 
Ersättningen är 80 procent av kostnaden, maximalt  
2 400 kronor/år. Medarbetare har även möjlighet att 
idka friskvård en timme per vecka på arbetstid.

Elsäkerhetsverket har ett bra samarbete med före- 
tagshälsovården på de orter där myndigheten har 
verksamhet. För att förebygga rygg- och nackbesvär 
erbjuds medarbetarna en ergonomisk genomgång av 
arbetsplatsen, dels i samband med nyanställningar  
men även vid behov.

Sjukfrånvaro
Enligt 7 kapitlet 3 § förordning (2000:605) om  
årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten 
särskilt redovisa de anställdas sjukfrånvaro. Den samlade 
sjukfrånvaron för Elsäkerhetsverkets anställda uppgick 
2018 till 5,2 procent av den totala arbetstiden, vilket är 
på samma nivå som 2017. Enligt statistiken har sjuk-
frånvaron varit förhållandevis hög under de tre senaste 
åren. Ett fåtal individer med långtidsfrånvaro på grund 
av sjukdom får stor påverkan på statistiken för en relativt 
liten organisation. Merparten av de anställda har  
låg sjukfrånvaro.  
 
 

Övrig återrapportering 
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Elsäkerhetsverket har alltid som mål att medarbetare 
ska kunna återgå i arbete så snart som möjligt efter sjuk-
skrivning. Arbetsgivaren följer kontinuerligt rehabilite-
ringsprocesser och ger stöd som erfordras.

Sjukfrånvaro (procent)

2018 2017 2016

Totalt 5,2 5,2 5,7

Kvinnor 7,1 8,4 11,3

Män 3,7 2,7 1,6

29 år eller yngre - - -

30–49 år 6,0 8,6 10,0

50 år eller äldre 4,3 2,5 2,6

Andel långtidssjukskrivna av 
totalt antal sjukskrivna (60 
dagar eller mer)

73,0 70,1 74,6

Personalstatistik
Vid årets början var 52 personer anställda vid 
myndigheten och vid årets slut var 54 personer anställda. 
Anställningarna under 2018 räknat i årsarbetskraft var 
50,5 årsarbetare (2017 - 49,3 årsarbetare).

Moderna beredskapsjobb
Enligt regleringsbrevet ska myndigheteten bidra till 
regeringens satsning på moderna beredskapsjobb, som 
riktar sig till personer som står långt från arbetsmarkna-
den, inklusive nyanlända. Under 2018 har tre personer 
varit anställda med anställningsstöd. Två av dessa är 
nyanlända och uppfyller kraven för så kallade moderna 
beredskapsjobb som redovisas till Statskontoret enligt 
särskild anvisning.

Jämställdhet och likabehandling
Enligt den nya diskrimineringslagen ska det finnas 
en plan för aktiva åtgärder för att minska riskerna 
för diskriminering och trakasserier, utifrån samtliga 
diskrimineringsgrunder. Under 2018 har arbetsgiva-
ren, tillsammans med de fackliga parterna, tagit fram 
en plan för aktiva åtgärder. I det arbetet deltog alla 
medarbetare genom att bidra med förslag och idéer vid 
en workshop under verksdagarna. Planen beslutades 
under senare delen av året varför ingen uppföljning har 
gjorts under 2018.

I regleringsbrevet har regeringen uppdragit åt Elsäker-
hetsverket att redogöra för hur myndigheten arbetat 
med och avser att arbeta med att främja jämställdhet  
på strategisk nivå både inom myndigheten och i  
energisektorn.

Myndigheten strävar efter att få en jämnare könsför-
delning inom respektive personalkategori i samband 
med rekryteringar. Genomtänkta kravprofiler som 
öppnar för personer med varierande bakgrund har 
kompletterats med könsneutralt bildval och val 
av relevanta rekryteringskanaler i samband med 
annonsering. 

Vid årets lönekartläggning, som genomfördes i 
samverkan med de fackliga organisationerna, fanns inga 
osakliga löneskillnader grundade på kön mellan grupper 
av män och grupper av kvinnor, som utför lika eller 
likvärdigt arbete. Elsäkerhetsverkets externa jämställd-
hetsarbete beskrivs på sidan 28.

Miljöledning
Elsäkerhetsverket gör årligen en genomgång av miljö- 
ledningssystemet med utgångspunkt från kraven i 
förordning (2009:907) om miljöledning i statliga 
myndigheter. Miljöredovisning lämnas enligt samma 
förordning till regeringen och Naturvårdsverket. I sam- 
band med genomgången av miljöledningssystemet, 
görs uppföljning av miljömålen. Myndighetens största 
miljöpåverkan är resor och målsättningen är att minska 
påverkan genom att exempelvis använda tekniska 
lösningar i samband med möten. Under 2018 har 
fokus varit att öka nyttjande av miljöbilar i samband 
med tjänsteresor. Dialog har förts med den biluthyrare 
som myndigheten har avtal med, för att säkerställa att 
miljöbilar alltid levereras vid beställning. 

Krigsplacering 
I enlighet med uppdraget i regleringsbrevet har Elsäker-
hetsverket under 2018 gjort en bedömning av behovet 
att krigsplacera de anställda. Beslut om krigsplacering av 
personal har tagits under 2018 och skett i samverkan med 
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. 

Preciserad inriktning för arbete 
med civilt försvar
Myndigheten har under året följt regeringens anvisningar 
avseende arbete med det civila försvaret. Det innebär 
att myndigheten har genomfört åtgärder och planerat 
för kommande åtgärder enligt Planeringsanvisningar 
för det civila försvaret (dnr Ju2015/09669/SSK). I detta 
arbete har de särskilt prioriterade områdena som angetts 
i regleringsbrevet beaktats. Redovisningen lämnas till 
regeringen enligt anvisningar i regleringsbrevet.
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Offentlig upphandling
Elsäkerhetsverket ska enligt regleringsbrev 2018 
redovisa eventuella upphandlingar över tröskelvärdet 
samt arbetet med att uppfylla de nya kraven på kol-
lektivavtalsenliga villkor. Myndigheten har inte gjort 
några upphandlingar över tröskelvärdet under det 
gångna året. 

Övriga ersättningar
När det gäller marknadskontroll av elektrisk materiel 
åläggs parten i de fall produkten får försäljningsför-
bud att betala myndighetens kostnader för inköp 
och provning. Bestämmelser som rör rätten att ta ut 
ersättning för inköp och provningskostnader finns i 
elsäkerhetslagen (2016:732). Denna ersättning ligger 
inte med i Elsäkerhetsverkets tabell för avgiftsbelagd 
verksamhet i regleringsbrevet och ingår därför inte i 
tabellen nedan.

Avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättsliga avgifter
Elsäkerhetsverkets verksamhet finansieras i huvudsak 
med en elsäkerhetsavgift. Elsäkerhetsavgiftens storlek 
är reglerad i förordning (2017:1040) om elberedskaps-
avgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift, som 
trädde i kraft 1 januari 2018. Regeringen har beslutat 
att full kostnadstäckning ska gälla för elsäkerhetsav- 
giften från och med 2018. Det vill säga att de  
kostnader myndigheten har för uppgifter vi gör med 
stöd av elsäkerhetslagen (2016:732), ska täckas av  
elsäkerhetsavgiften.

Elsäkerhetsavgiften är 9,50 kronor per uttagspunkt 
för lågspänning och 750 kronor per uttagspunkt för 
högspänning. Intäkten uppgick under 2018 till 58 
596 tkr jämfört med 57 724 tkr under 2017. Elsäker-
hetsavgiften genererar 2018 ett överskott på 1 747 tkr. 
Eftersom det är första året som beräkning av full kost-
nadstäckning genomförs så är det för tidigt att föreslå 
någon ändrad avgiftsnivå.

Myndigheten administrerar även uppbörden av elbered-
skapsavgift och nätövervakningsavgift och har i uppdrag 
att redovisa intäkterna för dessa avgifter i årsredovis-
ningen. Från och med 2018 har regeringen beslutat att 
full kostnadstäckning ska gälla för elberedskapsavgiften, 
varför Elsäkerhetsverket ska redovisa både intäkter och 
kostnader för elberedskap som elberedskapsmyndighe-
ten Svenska kraftnät (SvK) har. Elsäkerhetsverket har 
fått uppgift från SvK om den sammantagna kostnaden 
som redovisas i tabellen nedan. Avgiften genererade 
under 2018 ett överskott på 91 894 tkr. SvK ska enligt 
sitt regleringsbrev 2018 i sin årsredovisning rapportera 
hur anslaget avseende elberedskapsverksamheten har 
använts. Eftersom det är första året som beräkning av 
full kostnadstäckning genomförs så är det för tidigt att 
bedöma om någon ändrad avgiftsnivå behövs.

Myndigheten tar även ut en ansökningsavgift av dem 
som ansöker om en auktorisation för att arbeta som 
elinstallatör. Bemyndiganden om att ta ut avgiften finns 
i elsäkerhetslagen (2016:732). För ansökningsavgiftens 
storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsför-
ordningen, varvid avgiftsklass 3 tillämpas.

Tabellen är uppställd i enlighet med budget i reglerings-
brevet avseende avgiftsbelagd verksamhet. Samtliga 
avgifter tillförs inkomsttitel 2552: Övriga offentlig- 
rättsliga avgifter.

Verksamhet Ink. tit.
Intäkt 
2018

Kostnad  
2018

+/- 
2018

Ack. 
+/- 

Utgå. 2018

Offentligrättslig verksamhet

Ansökningsavgifter 2 552 1 588 0* 1 588 1 588

Elsäkerhetsavgift 2 552 58 596 56 849 1 747 1 747

Elberedskapsavgift 2 552 267 894 176 000 91 894 91 894

Nätövervakningsavgift 2 552 21 679 0* 21 679 21 679

Summa (tkr) 349 757 232 849 116 908 116 908

*Ansökningsavgiften samt nätövervakningsavgiften omfattas inte av kravet på full kostnadstäckning och därmed redovisas inga kostnader för 
dessa avgifter i tabellen.

Belopp i tkr
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40 Informationsinsatser gällande 
försäljning av elektriska 
installationsprodukter
Elsäkerhetsverket fick genom regleringsbrevet för 2018 
uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan 
avseende informationsinsatser gällande elinstallations-
arbete vid försäljning av elektriska installationsproduk-
ter. Informationen ska omfatta vad som är ett elinstal-
lationsarbete och vad som krävs för att få utföra ett 
sådant arbete. Elsäkerhetsverket ska under 2019-2020 
genomföra de informationsinsatser som identifierats i 
handlingsplanen. 

Arbete med handlingsplanen under 2018 är beskrivit på 
sidan 33.

Uppdrag om förenklingsarbete
Elsäkerhetsverket har som en av 19 centrala myndigheter  
ett regeringsuppdrag mellan 2014 – 2021 om att öka 
servicen, minska handläggningstider och öka förståelsen 
för företagens villkor. Tillväxtverket är den samman-
hållande myndigheten.

En rapport som beskriver vad Elsäkerhetsverket gör 
för att leva upp till kraven lämnades till Tillväxtverket 
i mars 2018. Myndigheten fortsätter regelbundet att 
mäta handläggningstider vid ansökan om auktorisation 
som elinstallatör.

Elbehörighetsreformen
Elsäkerhetsverket fick i regleringsbrevet för 2018 
uppgiften att redogöra för hur myndigheten arbetat 
med genomförandet av elbehörighetsreformen och vilka 
effekter reformen haft i ett inledande skede. 

I rapporten beskrivs hur myndigheten arbetat under 
reformen med framtagande av exempelvis föreskrifter 
och Handbok - elinstallationer enligt elsäkerhetslagen, 
men också e-tjänster, informationsträffar och kommu-
nikationsaktiviteter mot både bransch och konsument. 
Rapporten beskriver även hur arbetet med tillsyn av 
elinstallationsföretag med stöd av den nya elsäker-
hetslagen sett ut under 2018 samt erfarenheter från 
projektet i helhet. 

Klimatanpassning
Under 2017 togs det på myndigheten fram en handlings-
plan för klimatanpassning av elsäkerheten i Sverige. I 
regleringsbrevet för 2018 fick myndigheten i uppgift att 
redogöra för resultatet av handlingsplanen.

Arbetet pågår enligt den framtagna handlingsplanen. 
Elsäkerhetsverkets webbsidor om klimatanpassning 
samt även informationsblad om elsäkerhet vid översväm-
ningar och ras är klara och publicerade. I detta arbete 
har informationsblad till privatpersoner prioriterats men 
även information till nätägare, anläggningsägare samt 
för fysisk planering av elnät är framtagna.

Arbetet med att sprida information i samhället pågår 
planenligt och Elsäkerhetsverkets information har 
även integrerats till klimatanpassningsportalen ”Kli-
matanpassning.se”. Myndigheten har idag upprättade 
kontakter med bland annat SMHI, MSB, Boverket och 
länsstyrelserna för att via samarbete få bättre spridning. 
Under 2018 har två nyheter och ett pressmeddelande 
om klimatanpassningsarbetet publicerats. Ett 40-tal 
rikstäckande medier har publicerat nyheter kring Elsä-
kerhetsverkets handlingsplan. Myndigheten är dessutom 
engagerade i myndighetsnätverket för klimatanpassning 
och i dess arbetsgrupp gällande handlingsplaner.

Övriga uppdrag
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Allmänt
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med för-
ordningen (2000:605) om årsredovisning och bud-
getunderlag. Elsäkerhetsverkets redovisning följer 
god redovisningssed enligt Ekonomistyrningsverkets 
föreskrifter till 2 kapitlet 5 § förordningen om årsredo-
visning och budgetunderlag samt allmänna råd till 6 § 
förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. 

Värdering av fordringar  
och skulder
Fordringar och skulder har upptagits till det belopp 
som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 
Fordringar äldre än sex månader tas upp som befarade 
kundförluster. 

Värdering av 
anläggningstillgångar
Tillgångar med ett anskaffningsvärde på minst 20 tkr 
och en beräknad ekonomisk livslängd på minst tre år 
redovisas som anläggningstillgång. Avskrivning sker 
linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden.  
Avskrivningen görs månadsvis.

Följande avskrivningstider tillämpas:

• Datorprogram och licenser 3–5 år
• Förbättringsutgifter på annans fastighet  5 år
• Maskiner och inventarier   5 år
• Bilar    5 år
• Datorer och kommunikationsutrustning  3 år
• Kontorsinredning   5 år

Periodavgränsningsposter
Som periodavgränsningspost bokförs belopp  
överstigande 20 tkr.

Avgiftsinkomster som inte 
disponeras av myndigheten
Utöver uppbörden av elsäkerhetsavgifter, ansöknings-
avgift för auktorisation samt ersättningen för provade 
produkter, administrerar Elsäkerhetsverket elbered-
skapsavgiften, som finansierar elberedskapsverksam-
heten vid Svenska kraftnät. Elsäkerhetsverket adminis-
trerar även nätövervakningsavgiften, som finansierar 
verksamhet vid Energimarknadsinspektionen. 

Redovisnings- och  
värderingsprinciper
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Resultaträkning
Belopp i tkr 2018 2017

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag not 1 58 877 59 722

Intäkter av avgifter och andra ersättningar not 2 233 186

Intäkter av bidrag not 3 494 120

Finansiella intäkter not 4 13 9

Summa 59 618 60 038

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal not 5 -42 846 -41 857

Kostnader för lokaler -2 935 -2 876

Övriga driftskostnader -12 682 -14 358

Finansiella kostnader not 6 -48 -31

Avskrivningar och nedskrivningar -1 106 -915

Summa -59 618 -60 038

Verksamhetsutfall 0 0

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras not 7 349 810 345 859

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -349 810 -345 859

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 0 0
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Balansräkning
Belopp i tkr 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar not 8 772 1 346

Summa 772 1 346

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet not 9 148 276
Maskiner, inventarier, installationer m.m.   not 10 1 502 1 164

Summa 1 650 1 440

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 3
Fordringar hos andra myndigheter not 11 362 751
Övriga kortfristiga fordringar not 12 -15 66

Summa 349 821

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader not 13 523 473

Summa 523 473

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket not 14 -9 953 -1 222

Summa -9 953 -1 222

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret not 15 15 568 8 953

Summa 15 568 8 953

Summa tillgångar 8 910 11 811

Kapital och skulder

Myndighetskapital not 16
Statskapital 24 24

Summa 24 24

Avsättningar.
Övriga avsättningar not 17 237 155

Summa 237 155

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret not 18 1 868 2 854
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 1 386 1 835
Leverantörsskulder 1 331 3 499
Övriga kortfristiga skulder not 19 780 81

Summa 5 364 8 268

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader not 20 3 285 3 361
Oförbrukade bidrag not 21 0 3

Summa 3 285 3 363

Summa kapital och skulder 8 910 11 811
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Anslagsredovisning
Belopp i tkr

Anslag (ramanslag)

Ingående  
överför- 

ingsbelopp

Årets  
tilldelning 
enl. regle-
ringsbrev

Indrag-
ning

Totalt  
disponibelt 

belopp Utgifter

Utgående 
överför- 

ingsbelopp

Utgiftsområde 6 4:1  

Elsäkerhetsverket 
(ramanslag)

001 Elsäkerhetsverket (Ram) 1 364 58 578 0 59 942 -58 945 997

Summa 1 364 58 578 0 59 942 -58 945 997

Redovisning mot inkomsttitel
Belopp i tkr

Inkomsttitel Avgift Beräknat belopp Inkomster 2018

2552 05 Övriga offentligrättsliga avgifter Elsäkerhetsavgift 58 500 58 596

2552 05 Övriga offentligrättsliga avgifter Ansökningsavgift 1 800 1 588

2552 05 Övriga offentligrättsliga avgifter Nätövervakningsavgift 21 400 21 679

2552 05 Övriga offentligrättsliga avgifter Elberedskapsavgift 267 000 267 894

2552 05 Övriga offentligrättsliga avgifter Ersättning för provade 
produkter

0 53

Summa 348 700 349 810

Elsäkerhetsverket har betalat 57 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i enlighet med 
regleringsbrevet. Betalningen avser abonnemangsavgift för radiokommunikationssystemet RAKEL.
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Ledamöter i  
Elsäkerhetsrådet
Elisabet Falemo
Ordf. Elsäkerhetsrådet  
GD Elsäkerhetsverket

Maria Brogren 
Chef Hållbarhet och 
Innovation, Teknisk 
direktör
WSP Group

Thomas Korssell 
VD 
SEK Svensk Elstandard

Johan Martinsson
Chef Bransch 
Installatörsföretagen

Tina Nordling 
Ombudsman  
Svenska 
Elektrikerförbundet

Johanna Rosenlind
Sakkunnig - EBR  
Hälsa-Miljö-Säkerhet 
Energiföretagen

Christian Sandell 
Jurist  
Svensk Försäkring

Mikael Schmidt
Avdelningschef 
Swedac

Stina Wallström 
Produktsäkerhetsansvarig  
Ikea Range and Supply

Jens Åhman 
Enhetschef  
Arbetsmiljöverket

Tilläggsupplysningar och noter
Uppgifter om rådsledamöter och ledande befattningshavare. 
Arvoden till Elsäkerhetsrådet avser 2018, utbetalas under 2019. Belopp i kr.

Namn
Lön och annan 
ersättning

Andra råds- och styrelseuppdrag i statlig myndighet  
eller aktiebolag under 2018

Elisabet Falemo 
Månadslön 99 100 kronor. Disponerar 
en personbil för resor i tjänsten och för 
privat bruk. Total kontant bruttolön

1 219 514:- Arbetsgivarverket, styrelse

Maria Brogren 2 925:- -
Thomas Korssell 3 900:- -
Johan Martinsson 3 900:- Styrelseledamot i ID06 AB, SEK Svensk Elstandard, Installations 

Certifiering i Stockholm AB Incert, Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond SBUF

Tina Nordling 3 900:- -
Johanna Rosenlind 3 900:- -
Christian Sandell 3 900:- Stiftelsen Golvbranschens Våtrumskontroll, GVK, styrelse
Mikael Schmidt 2 925:- Centrum för personsäkerhet, styrelse, Karlstads universitet

Ordförande SKA-rådet, Standardiseringens Konsument- och 
Arbetstagarråd

Stina Wallström 1 900:- Styrelseordförande SEK Svensk Elstandard,  
Styrelseordförande Standardiseringsförbundet

Jens Åhman 2 925:- Styrelsen för Institutet för Miljö Medicin, Karolinska Institutet
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Not 1  Intäkter av anslag

2018 2017

Anslagsförbrukning enligt 
anslagsredovisningen

58 945 59 825

Anslagsavräkning avseende semester- 
löneskuld före 2008 redovisas direkt 
mot avräkning med statsverket

-68 -102

Summa 58 877 59 722

Not 2  Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2018 2017

Försäljning av publikationer enligt  
4 § avgiftsförordningen

49 84

Intäkter av andra ersättningar 184 102

Summa 233 186

Intäkter av andra ersättningar avser i huvudsak ersättning för resor 
från EU för deltagande i EU-samarbeten. 

Not 3  Intäkter av bidrag 

2018 2017

Anställningsstöd 444 120

Övriga bidrag 50 0

Summa 494 120

Not 4  Finansiella intäkter

2018 2017

Ränta på räntekonto hos Riksgälden 13 9

Summa 13 9

Not 5  Kostnader för personal

2018 2017
Lönekostnader, exklusive arbets- 
givaravgifter, pensionspremier m.m.

27 693 26 709

Övriga kostnader för personal 15 153 15 148
Summa 42 846 41 857

Högre lönekostnad 2018, i förhållande till 2017 avser i huvudsak 
ökade lönekostnader hänförbara till lönerevision.

Not 6  Finansiella kostnader

2018 2017
Ränta på lån hos Riksgälden 45 30
Övriga finansiella kostnader 3 1
Summa 48 31

Not 7  Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras

2018 2017
Elsäkerhetsavgift 58 596 57 724
Ansökningsavgift 1 588 2 053
Nätövervakningsavgift 21 679 21 196
Elberedskapsavgift 267 894 264 641
Ersättning för provade produkter 53 245
Summa 349 810 345 859

Utöver uppbörden av elsäkerhetsavgiften, ansökningsavgift för auk-
torisation samt ersättningen för provade produkter som i huvudsak 
finansierar Elsäkerhetsverkets verksamhet, administrerar Elsäker-
hetsverket elberedskaps avgiften samt nätövervakningsavgiften. 
Elberedskapsavgiften finansierar beredskapsverksam het vid Svenska 
kraftnät samt nätövervakningsavgiften som finansierar verksamhet vid 
nätmyndigheten (Energimarknadsinspektionen).

Not 8  Rättigheter och andra immateriella tillgångar

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 4 893 4 754

Årets anskaffningar 0 139

Summa anskaffningsvärde 4 893 4 893

Ingående ackumulerade 
avskrivningar

-3 547 -3 004

Årets avskrivningar -574 -543

Summa ackumulerade 
avskrivningar

-4 121 -3 547

Bokfört värde 772 1 346

Not 9  Förbättringsutgifter på annans fastighet

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 3 306 3 306

Summa anskaffningsvärde 3 306 3 306

Ingående ackumulerade 
avskrivningar

-3 031 -2 903

Årets avskrivningar -128 -128

Summa ackumulerade 
avskrivningar

-3 158 -3 031

Bokfört värde 148 276

Noter till resultaträkning och balansräkning
Belopp i tkr
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Not 10  Maskiner, inventarier m.m.

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 3 381 2 464

Årets anskaffningar 743 1 025

Årets utrangeringar 0 -108

Summa anskaffningsvärde 4 125 3 381

Ingående ackumulerade 
avskrivningar

-2 219 -2 082

Årets avskrivningar -404 -245

Årets utrangeringar 0 108

Summa ackumulerade 
avskrivningar

-2 623 -2 219

Bokfört värde 1 502 1 164

Not 11  Fordringar hos andra myndigheter

2018-12-31 2017-12-31

Fordran mervärdesskatt 362 751

Summa 362 751

Not 12  Övriga kortfristiga fordringar

2018-12-31 2017-12-31

Fordringar avseende uppbörd -15 66

Summa -15 66

Not 13  Periodavgränsningsposter

2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda hyror  
- utomstatliga

487 473

Förutbetalda kostnader  
- utomstatliga

36 0

Summa 523 473

Not 14  Avräkning med statsverket

Uppbörd 2018-12-31 2017-12-31

Ingående balans -51 -69

Redovisat mot inkomsttitel -349 810 -345 859

Uppbördsmedel som betalats  
till icke räntebärande flöden

340 779 345 877

Summa -9 082 -51

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -1 364 -2 807

Redovisat mot anslag 58 945 59 825

Anslagsmedel som tillförs 
räntekonto

-58 578 -59 397

Återbetalning av 
anslagsmedel

0 1 015

Summa -997 -1 364

Fordran avseende semester- 
löneskuld som inte har 
redovisats mot anslag

Ingående balans 193 295

Redovisat mot anslag under 
året enligt undantagsregeln

-68 -102

Summa 125 193

Övriga fordringar/skulder  
på statens centralkonto

Inbetalningar i icke ränte- 
bärande flöde

340 909 345 904

Utbetalningar i icke 
räntebärande flöde

-130 -27

Betalningar hänförbara till  
anslag och inkomsttitlar

-340 779 -345 877

Saldo 0 0

Summa avräkning till 
statsverket

-9 953 -1 222

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln avser till sin 
helhet minskning av semesterlöneskuld intjänad före 2008-12-31.
Den höga summan avräkning till statsverket (-9 953 tkr) beror på att 
justering mellan räntebärande och icke räntebärande konto gjordes 
efter 2018-12-31. Justeringen gjordes 2019-01-29.
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Not 15  Behållning räntekonto Riksgäldskontoret

2018-12-31 2017-12-31

Behållning räntekonto i 
Riksgäldskontoret

15 568 8 953

Summa 15 568 8 953

Beviljad räntekontokredit för 2018 är 3 000 tkr. Under året har  
0 tkr utnyttjats.

Not 16  Förändring av myndighetskapital

Stats- 
kapital

Balanserad 
kapitalför-

ändring

Kapitalför-
ändring enl. 

resultaräkning Summa

Utgående 
balans 2017

24 0 0 24

Ingående 
balans 2018

24 0 0 24

Utgående 
balans 2018 24 0 0 24

Stadskapitalet avser redovisad konst från statens konstråd.

Not 17  Övriga avsättningar 

2018-12-31 2017-12-31

Ingående avsättning 155 77

Årets förändring 0 0

Årets avsättning 82 78

Utgående avsättning 237 155

Avsättning har gjorts enligt lokalt kollektivavtal om lokala omställn-
ingsmedel. 

Not 18  Lån i Riksgäldskontoret

2018-12-31 2017-12-31

Ingående skuld 2 854 1 350

Nyupptagna lån  25 2 398

Årets amorteringar -1 011 -894

Utgående balans 1 868 2 854

Beviljad låneram är 3 500 tkr för år 2018.

Not 19  Övriga kortfristiga skulder

2018-12-31 2017-12-31

Personalens källskatt 776 0

Pensionsskuld Kåpan extra 0 81

Övriga kortfristiga skulder 4 0

Utgående balans 780 81

Personalens källskatt bokfördes 2017 under den period som avsågs 
och därmed fanns ingen skuld 2017.

Not 20  Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna löner 30 186

Upplupna semesterlöner 1 991 1 889

Skuld sociala avg – löneskuld 10 76

Skuld sociala avg  
– semesterlöneskuld

986 935

Övriga upplupna kostnader  
– inomstatliga

150 215

Övriga upplupna kostnader  
– utomstatliga

119 60

Utgående balans 3 285 3 361

Not 21  Oförbrukade bidrag 

2018-12-31 2017-12-31

Ingående balans -3 0

Årets förändring 3 -3

Utgående balans 0 -3

Oförbrukat bidrag 2017 återbetalades under 2018. 
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GD:s intygande
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens  
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Elisabet Falemo
Kristinehamn den 21 februari 2019

Sammanställning över  
väsentliga uppgifter
Belopp i tkr 2018 2017 2016 2015 2014
Låneram i Riksgäldskontoret
Beviljad låneram 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
Utnyttjad låneram 1 868 2 854 1 350 1 336 715

Räntekontokredit hos Riksgäldskontoret
Beviljad räntekontokredit 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Maximalt uttnyttjad under året 0 0 0 0 0

Räntekonto i Riksgäldskontoret
Ränteintäkter 13 9 7 3 29
Räntekostnader 0 0 0 0 0

Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev 0 0 15 50 50
Utfall 49 84 297 261 76

Avgiftsintäkter som inte disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev 348 700 346 400 344 900 321 700 321 000
Utfall 349 810 345 859 344 185 321 594 320 658

Anslagskredit
Beviljad anslagskredit 1 757 1 782 1 791 1 585 1 575
Utnyttjad anslagskredit 0 0 0 0 0

Anslagssparande
Anslagssparande 997 1 364 2 807 1 270 1 058
Varav intecknat 0 0 0 0 0

Årsarbetskrafter och anställda 
Antalet årsarbetskrafter (st) 50,5 49,3 48,7 44,9 46,5
Medelantalet anställda (st) 55,0 54 53 48 48

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 181 1 218 1 200 1 228 1 183

Kapitalförändring
Årets kapitalförändring 0 0 0 0 0
Balanserad kapitalförändring 0 0 0 0 0



Elsäkerhetsverket finns i Kristinehamn,  
Stockholm, Umeå och Hässleholm.  
Huvudkontoret ligger i Kristinehamn.

Alla våra kontor nås via:  
Tel: 010-168 05 00 
Fax: 010-168 05 99 eller  
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se

Adresser och 
telefonnummer

Elsäkerhetsverket 
Södra torget 3
Box 4, 681 21 Kristinehamn

Stockholm
Drottningsholmsvägen 37  
111 57 Stockholm

Umeå
Riddargatan 8 
903 27 Umeå

Hässleholm
Viaduktgatan 24 
281 38 Hässleholm



TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL 
Vi arbetar för hög elsäkerhet och för att  

elektriska utrustningar inte ska störa varandra. 
www.elsakerhetsverket.se
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