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Foto: ?

Elsäkerhetsverket arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska 
utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar för behörighetsan-
sökningar för elinstallatörer och utför marknadskontroll på elektrisk 
materiel. Myndigheten utövar tillsyn över anläggningar och arbete 
som utförs på anläggningar och vi ansvarar för hantering av våra 
uppgifter under krissituationer i fredstid och höjd beredskap.



ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT år är till ända. Under den 
tid som den statliga Elbehörighetsutredningen har pågått 
har Elsäkerhetsverket levererat underlag och på andra 
sätt granskat problematik och förslag. Kartläggningen av 
elinstallatörer och yrkesmän och var dessa är verksamma 
som vi genomförde i samarbete med SCB gav en bild av 
hur elinstallationer förekommer i de mest skilda bran-
scher och verksamheter. Den insikten gör det lättare för 
oss att fortsätta att utveckla kontakten med dem som är 
yrkesverksamma inom området och att målgruppsanpassa 
de åtgärder som behöver genomföras för att förhindra 
olyckor och bränder.

En fortsatt god dialog med branschorganisationer 
och verksamma i olika sektorer behövs för att nå resul-
tat i strävan att upprätthålla och utveckla samhällets el- 
säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). De  
regionala träffar som vår produktavdelning genomfört 
tillsammans med Energimyndigheten har gett oss positiva 
erfarenheter och inspiration till fortsatt samverkan.  
Dialog och information är viktiga komplement till vår 
tillsyn av anläggningar och installatörer och till mark-
nadskontroll av produkter.

Elsäkerhetsverkets webbplats har under året föränd-
rats för att möta de behov av lättillgänglig information, 
där dator, telefon och läsplattor är naturliga delar i varda-
gen. Vi märker också glädjande nog att nyheter kring elsä-
kerhet och EMC får stor spridning och att många vänder 
sig till oss med frågor, som vi snabbt kan hantera.

Vår omfattande tillsynsverksamhet, som beskrivs 
närmare i årsredovisningen, leder till direkta åtgärder 
men utgör också en viktig grund för analys och fortsatta 
åtgärder. I grunden är elsäkerheten i Sverige mycket god, 
men det finns också brister som behöver hanteras på ett 
strategiskt sätt, ofta i samarbete med andra aktörer. Årets 
elolycksfallsrapport  har kompletterats med statistik från 
sjukvården genom ett samarbete med Karlstad universi-
tet. Den visar att många olyckor sker i byggverksamhet 
och bostadsmiljö, och det behöver vi arbeta vidare med.   

Flera dödsolyckor och svåra olyckor under 2014 har 
inträffat där ungdomar klättrat på järnvägsvagnar eller 
spåranläggningar. Den rapport som Elsäkerhetsverket 
gjorde år 2011 äger fortfarande aktualitet och visar på ett 
område där både tekniska åtgärder och beteendefrågor 
måste med i diskussionen. 

Elsäkerhetsverket har under året grundlagt för fort-

satt revidering av föreskrifter. Inte minst som en följd av 
de EU-direktiv gällande lågspänningsprodukter, EMC 
och elektrisk utrustning i explosionsfarliga omgivningar 
(ATEX) som reviderats och beslutats av EU under 2014. 
Även när det gäller laddningsinfrastruktur har de EU- 
gemensamma reglerna och standardisering fallit på 
plats. Om detta kan läsas i rapporten om informations-
behov kring  laddningsinfrastruktur som lämnades till  
regeringen under hösten. Nya tekniska tillämpningar ut-
vecklas ständigt där det är viktigt att Elsäkerhetsverket 
finns med. Ett annat aktuellt exempel är pilotverksamhet 
med elvägar för godstransporter.

Jag vill med detta tacka alla medarbetare och samar-
betsparter för ett mycket gott arbete under året, som på 
många sätt bidragit till stärkt elsäkerhet och EMC.

Elisabet Falemo

Generaldirektör

GD har ordet
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» Dialog och information  
är viktiga komplement  

till vår tillsyn. « 



POPULÄRASTE PUBLIKATIONERNA
2014 var de mest beställda publikationerna  
Vägledning vid elolycka och Elsäkerhets- 
pocket. Dessa finns i publikationsshopen  
på Elsäkerhetverkets webbplats.

www.elsakerhetsverket.se

 
 

NYHETSBREV TILL MÅNGA
5 939 prenumeranter får aktuell information 
genom nyhetsbrevet Aktuellt och  11 458 
elinstallatörer prenumererar på ett särskilt 
nyhetsbrev.

 

 

 

 

 

RAPPORT ELOLYCKOR
Fyra av fem elolyckor för yrkesverksamma beror  
på felbeteende visar vår Elolycksfallsrapport  
som gavs ut i maj 2014. Barn och ”hemmafixare”  
hör till de mest utsatta grupperna.

99
försäljningsförbud 

av produkter

ANSÖKNINGSAVGIFT INFÖRS
Den 1 maj ersattes behörighetsavgiften 
med en ansökningsavgift när personer 
söker behörighet. Kostnaden fördelas nu 
lika på alla som ansöker.

RAPPORT OM 
ELINSTALLATÖRER  
OCH YRKESMÄN 
Var jobbar de som är yrkes-
verksamma inom el i Sverige? 
Rapporten ger en bild av i 
vilka företag och verksam-
heter som yrkesmässiga 
elinstallationsarbeten görs. 

ELSÄKERHET I SVT  
NYHETSMORGON
I SVT:s morgonsoffa pratade  
vi om elsäkerhet, åska och ute- 
belysning under sommaren.

TVÅ MYNDIGHETER  
– EN PRODUKTTURNÉ
Elsäkerhetsverket och 
Energimyndigheten 
informerar småföretagare 
om marknadskontrollfrågor. 
Eskilstuna och Borås var först ut.

RAPPORT
ELBILSKÖPARE BEHÖVER 
BÄTTRE INFORMATION
Det finns behov av information 
om elsäkerhet till den som köper 
elfordon. Det visar en utredning 
som Elsäkerhetsverket gjort på 
uppdrag av regeringen. Behovet  
är störst för exempelvis elbilar som 
laddas i hemmet. 

NYA BEHÖRIGHETSFÖRESKRIFTER 
1 JANUARI
ELSÄK-FS 2013:1 så heter de nya behörig-
hetsföreskrifterna som började gälla 1 
januari 2014.

VERKSDAGARNA
Inspiration och information då all  
personal träffas på de årliga verks-
dagarna som hölls i september.

NY WEBBPLATS 
Elsäkerhetsverket lanserade sin 
nya webbplats med målgrupps-
anpassade ingångar. Enklare för  
alla att hitta det man söker.
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NYA BROSCHYRER 
Två nya broschyrer för 
att öka elsäkerheten på 
campingplatser och i 
båthamnar gavs ut i juni.

Året i korthet

1517

866 443

beviljade  
behörigheter 

avslutade  
tillsynsärenden 

avslutade ärenden  
marknadskontroll 

Fakta i siffror
2014:   

1179 artiklar 
i medierna  

www.elsakerhetsverket.se

Elolyckor 2013 

Rapport

245 349
har besökt vår webbplats under året.  

Camping-
platsen.

Elsäkerhet på...

Ditt ansvar som innehavare

Vägledning 
vid elolycka  

ElsäkErhEts-
pockEt

– råd till dig som gör 
enklare elarbeten hemma.

Småbåts-hamnar.

Elsäkerhet i ...



ELSÄKERHETSVERKET HAR CIRKA 50 ANSTÄLLDA

och leds av generaldirektören. Huvudkontoret ligger i  
Kristinehamn. Under 2014 har organisationen varit  
indelad i avdelningarna Verksamhetsstöd, Produkter 
samt Anläggningar och installatörer. Avdelningen  
Anläggningar och installatörer är uppdelad på fyra regio-
nala tillsynskontor som, förutom i Kristinehamn, finns i 
Hässleholm, Stockholm och Umeå. 

Vid avdelningen Verksamhetsstöd finns bland annat 
funktioner för information, ekonomi, registratur och  
personal. Avdelningen Produkter arbetar bland annat  
med att utföra marknadskontroller av elektriska pro- 
dukter och medverkar i utvecklingen av de nationella och 
internationella regelverken för elsäkerhet och elektro- 
magnetisk kompatibilitet (EMC). 

Elinspektörerna vid avdelningen Anläggningar och 
installa törer ansvarar för tillsynen av elektriska anlägg-
ningar, EMC samt tillsynar elinstallatörer runt om i  
landet. Elsäkerhetsverket utövar även tillsyn efter 
elolycksfall och elbränder. Vid avdelningen handläggs 
även ansökningar om behörighet som elinstallatör. Under 
2014 har ett arbete pågått med en omorganisation och be-

slut om ny organisation fattades i december.
Från den 1 januari 2015 bildades en ny avdelning på  

Elsäkerhetsverket – Avdelningen för analys. Den nya  
avdelningen ska bland annat arbeta med att utveckla 
olika metoder som komplement till traditionell tillsyn 
och marknadskontroll. Med kvalificerade analyser och  
strategier räknar myndigheten med att kunna agera  
mot tydligare resultat för att nå verksamhetsmålen. 
Avdelningen för analys tar över ansvaret för behörighet för 
elinstallationsarbete. Avdelningen anläggningar och in-
stallatörer byter namn till Avdelningen för anläggningar. 
Organisationsförändringen påverkar inte verksamhetsin-
delningen.

Generaldirektörens stab finns i Kristinehamn och 
Stockholm. Staben ansvarar för att utarbeta föreskrifter, 
ta fram beslutsunderlag och för att samordna frågor inom  
expertområdena teknik och juridik.

Elsäkerhetsverket har ett insynsråd: Elsäkerhetsrådet. 
Rådet har nio ledamöter som utses av regeringen. Deras 
uppgift är att stödja generaldirektören i frågor om  
myndighetens verksamhet, se sid. 42. 

Elsäkerhetsverkets organisation

Foto: Istock.com
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Stab

Avdelningen för
produkter

Avdelningen för
analys

Avdelningen för
verksamhetsstöd

Generaldirektör Elsäkerhetsrådet

Avdelningen för 
anläggningar

Regionkontor
nord

Regionkontor
öst

Regionkontor
väst

Regionkontor
syd

Den nya organisationen från 1 januari 2015



Foto: Istock.com
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Resultatredovisning
I resultatredovisningen redovisas de olika verksamhetsgrenarnas 
prestationer, kostnader och aktiviteter som förekommit under året.



Verksamhetens kostnader

  2014     2013     2012 

 Anslag Övriga Totala intäkter Anslag Övriga Totala intäkter Anslag Övriga Totala intäkter

Normgivning och  

   standardisering 3 002 0 3 002 3 149 0 3 149 4 408 0 4 408

Tillsyn 37 676 2 074 39 750 34 926 2 112 37 038 34 325 2 269 36 595 

Behörighet och tillstånd 3 431 0 3 431 4 027 0 4 027 2 872 0 2 872

Information 8 800 31 8 831 8 908 40 8 948 7 552 42 7 594 

 

Totalt  52 909 2 105 55 014 51 010 2 152 53 162 49 158 2 311 51 469 

 

 

Verksamhetens intäkter fördelade på verksamhetsområden (tkr)

Elsäkerhetsverkets totala kostnader för verksamheten upp-
gick 2014 till 55 014 tkr.

 

51 469

54 500

54 000

53 500

53 000

52 500

52 000

51 500

51 000

50 500

2012

Verksamhetens kostnader för 2014 är 1 852 tkr högre än 
2013. Kostnadsökningen avser i huvudsak högre löne-
kostnader på grund av fler anställda under 2014. Ett in-
gående anslagssparande från 2013 på 1 541 tkr, medför 
att det blir ett anslagssparande även till 2014 som uppgår 
till 1 058 tkr.

Elsäkerhetsverkets verksamhet delas in i fyra verksam-
hetsområden: Normgivning och standardisering, Tillsyn, 
Behörighet och tillstånd samt Information. Myndighetens 
totala kostnader fördelas på dessa verksamhetsområden. 
 

 2014 2013 2012

Normgivning och standardisering 3 002 3 149 4 408  

Tillsyn 39 750 37 038 36 595 

Behörighet och tillstånd 3 431 4 027 2 872  

Information 8 831 8 948 7 594 

Totalt 55 014 53 162 51 469 

ELSÄKERHETSVERKETS  KOSTNADSFÖRDELNINGS-

MODELL

Elsäkerhetsverket har valt att i huvudsak fördela overhead-
kostnader procentuellt på samtliga prestationer och aktivi-
teter som identifierats under respektive verksamhetsgren. 
Ett undantag är prestationen Krisberedskapsprojekt, där 
myndigheten har mycket marginella egna kostnader. Pre-
stationen finns inom verksamhetsområdet Tillsyn. Projek-
ten finansieras helt av intäkter från bidrag (2 000 tkr för 
2014) och utförs av extern aktör.

Vissa av Elsäkerhetsverkets valda prestationer består 
av ett stort antal avslutade ärenden, exempelvis avslu-
tade tillsynsärenden. Eftersom mängden ärenden som är 
öppna över ett årsskifte inte skiljer sig särskilt mycket mel-
lan åren så är det årets kostnader som fördelas på antalet 
avslutade ärenden. Ingen hänsyn tas till att vissa ärenden 
kan ha öppnats och genererat kostnader året innan. 

Elsäkerhetsverket har även valt att redovisa vissa så 
kallade enskilda prestationer som under ett år uppgår till 
ett fåtal, exempelvis färdigställda rapporter eller beslutade 
föreskrifter. Arbetet med en enskild prestation kan pågå 
över ett årsskifte. Den totala kostnaden för prestationen 
redovisas det år prestationen är klar och beslutad. Detta 
innebär att summa totala kostnader för prestationer och 
aktiviteter under respektive verksamhetsgren inte alltid 
är den samma som årets kostnad för verksamhetsgrenen. 
Overheadkostnader för så kallade enskilda prestationer, 
exempelvis prestation rapporter, fördelas enligt samma 
princip som för övriga prestationer. 

Verksamhetens kostnader (tkr)

Verksamhetens kostnader fördelade på  
verksamhetsområden (tkr) 
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53 162

2013

55 014

2014
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Verksamhetsområdet är uppdelat i två verksamhetsgrenar  
Normgivning och Standardisering. Enligt  Elsäkerhets-  
verkets instruktion ska myndigheten

• se till att de regelverk och rutiner som 

myndigheten 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 

organisationer för näringsliv och arbetstagare samt 

med andra intresseorganisationer.

Normgivning och standardisering

Kostnader fördelade på verksamhetsgrenar (tkr)

Verksamhetsområdets totala kostnader 3 002 tkr. 2 576

426

	Normgivning 

	Standardisering
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Det svenska regelverket om elsäkerhet utgår i huvudsak 
från 9 kap. ellagen (1997:857). Med stöd av lagen har se-
dan regeringen meddelat bestämmelser om elsäkerhet vid 
starkströmsanläggningar, om elmateriel och om behörig-
het för elinstallatörer. Dessa bestämmelser finns i stark-
strömsförordningen (2009:22), förordningen (1993:1068) 
 om elektrisk materiel och elinstallatörsförordningen 
(1990:806). 

Med stöd av dessa förordningar har Elsäkerhetsverket, 
i sin tur beslutat om föreskrifter. Ellagen innehåller inte 
några detaljbestämmelser om elsäkerhet. Förordningarna 
är inte heller så detaljerade utan detaljföreskrifterna har  
regeringen överlåtit åt Elsäkerhetsverket, vilket görs i  
myndighetens föreskrifter. Elsäkerhetsverket utfärdar  
även föreskrifter under lagen om elektromagnetisk  
kompatibilitet (1992:1512) och lagen om leksakers säker-
het (2011:579).

Elsäkerhetsverkets prestationer inom normgivning  
redovisas genom antalet beslut om upphävda, nya eller 
ändrade föreskrifter. Som aktivitet redovisas arbete som 
genomförs och innehåller förslag på ändringar av lag och/
eller förordning. Aktiviteter redovisas också i form av sam-
arbete med andra aktörer.

Elsäkerhetsverkets föreskriftsarbete prioriteras och ge-
nomförs i enlighet med myndighetens regelgivningspolicy.  

PRESTATION BESLUT OM FÖRESKRIFTER 

 2014 2013 2012

Antal beslut om föreskrifter 2 1 1 

Årsarbetskraft 0,13 0,17 0,06

Total kostnad (tkr) 330 667 246

Prestation beslut om föreskrifter 

ÄNDRADE FÖRESKRIFTER – UPPHÄVANDE  

AV 15-ÅRSREGELN

För att få behörighet som elinstallatör, och därmed 
möjlighet att självständigt utföra behörighetskrävande 
arbeten samt utöva överinseende enligt elinstallatörsför-
ordningen, krävs att sökanden har genomgått sådan ut-
bildning och praktik som föreskrivs i Elsäkerhetsverkets 
föreskrifter. Av 1 kap. 6 § andra stycket Elsäkerhetsverkets 
föreskrifter och allmänna råd (2013:1) om behörighet för 
elinstallatörer, framgår att den senast slutförda utbild-
ning som åberopas inte får ha avslutats senare än 15 år 

från ansökningstillfället, den så kallade 15-årsregeln. El-
säkerhetsverket har vid uppföljning av regelverket bedömt 
att de konsekvenser som 15-årsregeln medför, inte står i 
proportion till syftet med regeln. Elsäkerhetsverket har 
därför genomfört en ändring som innebär att den så kall-
lade 15-årsregeln tas bort. 

Föreskriftsändringen har gjorts genom Elsäkerhets-
verkets föreskrifter (2014:2) om ändring av Elsäkerhets-
verkets föreskrifter och allmänna råd (2013:1) om behö-
righet för elinstallatörer.

UPPHÄVDA FÖRESKRIFTER – NYA REGLER OM AVGIFT 

VID ANSÖKAN OM BEHÖRIGHET

Under 2014 beslutade regeringen om ändringar i elinstal-
latörsförordningen som innebär att avgiften för ansökan 
om behörighet regleras i förordningen. Därmed finns det 
inte längre behov av att reglera avgiften i myndighetsfö-
reskrifter. Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2001:1) om 
avgift för meddelande av behörighet att utföra elinstalla-
tionsarbete har upphävts. De nya reglerna innebär istället 
att en ansökningsavgift tas ut vid varje ansökan om be- 
hörighet. Tidigare var det endast de som beviljades en be-
hörighet som skulle betala en behörighetsavgift. Detta gör 
att avgiften har sänkts från 2 000 kronor till 1 350 kronor 
eftersom den fördelas lika på alla som ansöker.

Föreskriftsändringen har gjorts genom Elsäkerhets-
verkets föreskrifter om upphävande av Elsäkerhetsverkets 
föreskrifter (2001:1) om avgift för meddelande av behö-
righet att utföra elinstallationsarbete.
 
PÅGÅENDE FÖRESKRIFTSARBETE – STARTADE  

PROJEKT OCH FÖRARBETE

Elsäkerhetsverket arbetar löpande med att följa upp, revi-
dera befintliga eller ta fram nya föreskrifter. Under 2014 
har utöver de beslutade föreskrifterna som beskrivits ovan 
följande föreskriftsarbeten påbörjats.

Elsäkerhetsverket har under 2014 påbörjat arbetet 
med att revidera 12 § ELSÄK-FS 2000:1 som är regler om 
vilka stickproppar och uttag som får säljas och användas i 
Sverige. Målet är att Elsäkerhetsverket ska besluta om nya 
föreskrifter under 2015 som reglerar vilka stickproppar och 
uttag för allmänbruk som används i Sverige samt hur dessa 
ska vara utförda, testade och märkta för att få säljas i Sverige.

Verksamhetsgren Normgivning
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AKTIVITET ÖVERSYN AV LAG OCH FÖRORDNING

De moderniserade direktiven inom EU:s så kallade Align-
ment Package ska vara införlivade den 20 april 2016. De 
som berör Elsäkerhetsverkets regelverk är: 

• Direktiv 2014/35 EU om harmonisering av med-
lemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på 
marknaden av elektrisk utrustning, nedan kallat nya 
lågspänningsdirektivet.

• Direktiv 2014/34/EU om harmonisering av medlems-
staternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssys-
tem som är avsedda för användning i explosionsfarliga 
omgivningar, nedan kallat nya ATEX direktivet.

• Direktiv 2014/30/EU om harmonisering av med-
lemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kom-
patibilitet, nedan kallat nya EMC direktivet. 

• Den lagstiftning som berörs är ellagen (1997: 857) 
och förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel 
såvitt avser lågspännings- och ATEX-direktivet samt 
lagen (1992:1512) och förordningen (1993:1067) om 
elektromagnetisk kompabilitet, såvitt avser EMC-
direktivet. 

Elsäkerhetsverket har utrett om de nya direktiven kräver 
några ändringar i de lagar och förordningar inom myndig-
hetens ansvarsområde, som införlivar de aktuella direktiven.

AKTIVITET SAMARBETE

Inom verksamhetsgrenen Normgivning samarbetar Elsä-
kerhetsverket med regeringen, flera myndigheter, bransch-
organisationer med mera. Samarbetet under 2014 har 
framförallt omfattat Elsäkerhetsverkets deltagande i El-
behörighetsutredningen (N2013:04) samt förarbete med 
anledning av nya direktiv som ingår i Alignment Package; 
ATEX, LVD och EMC.

VERKSAMHETSGRENENS KOSTNADER

Kostnader för prestationer och aktiviteter

 2014 2013 2012

Beslut om föreskrifter 330 667 246 

Översyn av lag och förordning 146 261 1 202 

Samarbete 34 20 211 

Total kostnad* (tkr) 510 948 1 659 

Antalet föreskrifter varierar mellan verksamhetsåren. Vidare 
skiljer sig de olika föreskrifterna åt när det gäller hur stora re-
surser arbetet tar i anspråk. Sammantaget kan kostnaderna 
för beslut om föreskrifter och översyn av lag och förordningar 
variera kraftigt mellan de olika verksamhetsåren.

Under 2014 har endast hela eller delar av föreskrifter 
upphävts, vilket är en förklaring till att kostnaderna är lägre 
än föregående år. En stor del av arbetet med Elsäkerhets-
verkets föreskrifter hör också samman med beslut om före-
skrifter som kommer att fattas under 2015 och 2016, och 
kostnaderna för dessa kommer först redovisas det år som 
prestationen, beslut om föreskrifter, infaller. Den löpande 
översyn av samtliga gällande föreskrifter och analysen av 
behovet av nya föreskrifter som görs i enlighet med Elsä-
kerhetsverkets policy för regelgivning genererar kostnader 
löpande. Dessa kostnader läggs till de kostnader som redo-
visas i samband med prestationen beslut om föreskrifter.

ANALYS AV RESULTAT

Elsäkerhetsverkets arbete med normgivning prioriteras 
utifrån föreskrifternas betydelse för myndighetens verk-
samhet och mål. Vidare påverkas arbetet i hög grad av  
de EU-rättsakter som beslutas inom Elsäkerhetsverkets 
verksamhetsområde.

Förändringarna inom behörighetsområdet har varit 
stora under 2014. Elsäkerhetsverket beslutade om två nya 
författningar, ELSÄK-FS 2014:1 och ELSÄK-FS 2014:2. 
De beslutade ändringarna i föreskrifterna har resulterat i 
en ansökningsavgift, istället för behörighetsavgift för de 
som söker behörighet. Genom att ta bort behörighetsav-
giften betalar alla sökande samma avgift och avgiften har 
kunnat sänkas. Vidare har den så kallade 15-årsregeln ta-
gits bort. Tidigare gällde att utbildning som åberopades 
vid ansökan om behörighet inte fick vara äldre än 15 år. 
Denna regel bedömdes inte längre vara motiverad och togs 
därför bort under 2014. Detta har resulterat i att de som 
har genomfört en utbildning som uppfyller kraven i Elsä-
kerhetsverkets föreskrifter kan ansöka om behörighet efter 
genomförd praktik, oavsett när utbildningen genomfördes.

Inom området som främst berör tillsyn av elektrisk 
materiel har det förberedande arbetet med att införliva nya 
EU-direktiv fortsatt. Arbetet har under 2014 inneburit 
dels, att underlag har utarbetats i syfte att klargöra behov 
av förändringar i lag och förordning, men också arbete med 
reviderade och nya föreskrifter. Dessa föreskrifter beslutas 
tidigast 2015 och senast våren 2016, eftersom direktiven 
ska börja tillämpas den 20 april 2016.
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*I total kostnaden ingår kostnader för så kallade enskilda prestationer 
som upparbetats tidigare år (148 tkr) samt kostnader för ej färdigställda 
prestationer har förts över till kommande år (64 tkr) Mer om principerna 
för kostnadsfördelning framgår  på sidan 8.



Verksamhetsgren standardisering
Inom EU används föreskriftsmetoden ”new approach”, 
för regler av betydelse för den fria rörligheten för varor. 
Syftet är att undvika detaljkrav i föreskrifter och istället 
ange detaljerna i standarder. Produkter som är tillverkade 
enligt dessa standarder antas uppfylla de övergripande sä-
kerhetskrav som anges i föreskrifterna. Detta förfarings-
sätt har gällt för huvuddelen av det elektriska materiel 
som säljs i Sverige sedan inträdet i EU. Beroende på hur 
standarderna integreras i föreskrifter inom området så 
verkar de på olika sätt. Det nationella regelverket för el-
anläggningar i Sverige är idag begränsat till att i huvudsak 
innehålla övergripande säkerhetskrav. Elsäkerhetsverkets 
föreskrifter innehåller grundläggande krav på god elsä-
kerhetsteknisk praxis och några få detaljkrav. Föreskrif-
terna hänvisar sedan i sin tur till gällande standarder. 
Denna hänvisning är inte exklusiv, vilket innebär att det 
inte utesluter andra sätt att uppfylla det grundläggande 
säkerhetskravet. Elsäkerhetsverkets engagemang i stan-
dardiseringsarbetet är viktigt för att en god lägsta säker-
hetsnivå i utrustning, anordningar, elektrisk materiel och 
elanläggningar ska upprätthållas.

PRESTATION STANDARDISERING

Elsäkerhetsverket deltar aktivt i standardiseringsarbetet på 
det elektrotekniska området. Det sker med egen personal 
eller i samarbetsprojekt inom den ideella föreningen SEK 
Svensk Elstandard där Elsäkerhetsverket är medlem.

Prestation Standardisering

 2014 2013 2012

Medverkan i antal kommittéer 17 17 18 

Årsarbetskraft* 1,04 1,01 1,15 

Total kostnad (tkr) 2 576 2 421 2 381

Under 2014 har Elsäkerhetsverket deltagit i nästan oför-
ändrad omfattning i det nationella och internationella 
standardiseringsarbetet genom att medverka i 17 tek-
niska kommittéer (TK) genom SEK Svensk Elstandard. 
Elsäkerhetsverket deltar med funktionärer i de tekniska 

kommittéer som har störst betydelse för myndighetens 
uppdrag. Under 2014 har Elsäkerhetsverket haft ordfö-
randeposter i följande tekniska kommittéer:

• TK 23 Installationsmateriel
• TK 64 Elinstallationer för lågspänning samt skydd 

mot elchock
• TK 99 Högspänningsställverk
I TK EMC – Elektromagnetisk kompatibilitet och TK 78 –  
Säkerhet vid arbete, har Elsäkerhetsverket haft  sekreterarrollen. 
Myndigheten har även deltagit i internationella arbets- 
grupper inom ovanstående kommittéers arbete i samma 
omfattning som 2013.

Funktionärer i kommittéer

 2014 2013 2012

Ordförande 3 4 5

Sekreterare 2 1 1

Omfattningen av arbetet i de olika kommittéerna varierar 
över tid. Somliga kommittéer är inne i en mycket aktiv fas. 
Det kan handla om att en ny standard håller på att tas fram 
eller att det sker mycket i omvärlden inom just det området. 
Andra är i en mer passiv fas där myndigheten följer och beva-
kar tillämpningen av standarder.

VERKSAMHETSGRENENS KOSTNADER

De totala kostnaderna för standardiseringsarbetet upp-
gick under 2014 till 2 576 tkr. Det är en liten höjning 
jämfört med föregående år då kostnaden uppgick till  
2 421 tkr. 

ANALYS AV RESULTAT

Arbetet inom standardiseringsområdet har fortskridit 
enligt plan under 2014. Ett intensivt arbete har pågått 
med standardisering av elbilar och laddinfrastruktur för 
dessa samt att få till  stånd en internationell standard för 
solcellanläggningar.  
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*Årsarbetstid avser endast medverkan av egen personal.
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Inom verksamhetsområdet Tillsyn utför Elsäkerhetsverket 
arbetet uppdelat i verksamhetsgrenarna Tillsyn av anlägg-
ningar och installatörer samt Tillsyn av elektrisk materiel.  
Enligt Elsäkerhetsverkets instruktion och regleringsbrev 
ska myndigheten

• 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 som har behörighet att 

utföra elinstallationsarbete samt över elektriska 

starkströmsanläggningar och elektrisk materiel

• följa den internationella utvecklingen och främja 

svenskt deltagande i internationellt samarbete 

inom sitt verksamhetsområde

• samverka med berörda myndigheter, organisationer 

för näringsliv och arbetstagare samt med andra 

intresseorganisationer

• genomföra uppdrag om fysisk leveranssäkerhet. 

Tillsyn

Verksamhetsområdets totala kostnader 39 750 tkr. 12 612

27 138

	Tillsyn av anläggningar 
  och installatörer 

	Tillsyn av elektrisk  
  materiel

Kostnader fördelade på verksamhetsgrenar (tkr)

Foto: Mostphotos



Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet för elektriska an- 
läggningar och personer med behörighet att utföra elin- 
stallationsarbete enligt ellagen samt för utrustning och 
anordningar enligt lagen om elektromagnetisk kompatibilitet. 

Elsäkerhetsverkets prestationer inom verksamhetsgrenen 
redovisas genom antal tillsynsärenden och rapporter. Ytterli-
gare en prestation är myndighetens årliga elolycksfallsrapport. 
Aktiviteter inom verksamhetsgrenen redovisas i form av kris-
beredskapsprojekt, fysisk leveranssäkerhet och samarbete.

PRESTATION TILLSYNSÄRENDEN ANLÄGGNINGAR 

OCH INSTALLATÖRER

Prestation tillsynsärenden 

 2014 2013 2012

Avslutade ärenden 866 876 943 

Årsarbetskraft 10,62 9,5 10,29 

Styckkostnad (tkr) 23,7 20,1 19

Total kostnad  (tkr) 20 536 17 582 18 172 

 

Under 2014 avslutades 866 tillsynsärenden vilket är en 
marginell minskning jämfört med 2013 då 876 ärenden 
avslutades. 

Avslutade ärenden fördelade på tillsynsområden

Under verksamhetsgrenen redovisas Elsäkerhetsverkets till-
synsärenden uppdelade på områdena elsäkerhet och elektro-
magnetisk kompatibilitet. Elektromagnetisk kompatibilitet 
är en utrustnings förmåga att fungera tillfredsställande i sin 
elektromagnetiska omgivning utan att orsaka oacceptabla 
elektromagnetiska störningar för annan utrustning. Både 
på svenska och engelska används förkortningen EMC för  
elektromagnetisk kompatibilitet. Utrustningar delas in i  
apparater och fasta installationer.

 2014 2013 2012

Elsäkerhet 826 821 871 

EMC 12 22 20 

Elsäkerhet och EMC 28 33 52 

Totalt 866 876 943 

Under 2014 avslutades 826 tillsynsärenden där inrikt-
ningen på tillsynen varit tillsyn över elsäkerhet. I 28 ären-
den har tillsynen bedrivits avseende både elsäkerhet och 

EMC. I jämförelse med föregående år är omfattningen på 
tillsynen inom de båda områdena relativt oförändrad.

Avslutade ärenden fördelade på tillsynsformer

Tillsynen av elektriska anläggningar och elinstallatörer sker i 
tre former: lägesbildstillsyn, tematisk tillsyn och indikations-
styrd tillsyn. Mer om de olika tillsynsformerna framgår nedan.

 2014 2013 2012

Lägesbildstillsyn 407 388 0 

Återkommande tillsyn 0 0 262 

Tematisk tillsyn 245 188 312 

Indikationsstyrd tillsyn 214 300 369 

Totalt 866 876 943 

LÄGESBILDSTILLSYNEN

Lägesbildstillsynen är en tillsynsform som har till syfte 
att myndigheten ska kunna bilda sig en uppfattning 
över status (lägesbild) inom elsäkerhet/EMC inom 
ett visst anläggningsområde. Syftet är också att bidra  
till elsäkerhet i arbete. Lägesbildstillsynen ersatte från  
och med år 2013 det tidigare tillsynsområdet Åter- 
kommande tillsyn som därmed upphör som begrepp 
inom tillsynsverksamheten avseende anläggningar 
och installatörer. Under 2014 avslutades 407 ärenden 
inom denna tillsynsform och det är en liten 
ökning jämfört med tidigare år. Under 2014 har läges-
bildstillsynen bedrivits inom fem områden:

- Byggverksamhet; där syftet bland annat var att ta 
reda på i vilken utsträckning elinstallatörer tillämpar 
möjlighet till undantag från huvudregeln om anställ-
ningsförhållande vid större byggarbetsplatser.

- Mindre industrier inom tillverkningssektorn; med fo-
kus på innehavarens ansvar för kontroll och skötsel av 
elektriska anläggningar.

- Gästhamnar för småbåtar i kommersiellt syfte; där in-
riktningen varit att tydligöra ansvar för kontroll och 
skötsel av elektriska anläggningar. Mer om detta pro-
jekt går att läsa under prestation rapporter på sid 16.

- Bensinstationer; där fokus varit elsäkerhet inom de 
allmänna delarna och kontroll och skötsel av elektriska 
anläggningar.

- Mindre restauranger; med fokus på utrymmen som är 
tillgängliga för allmänheten.

Verksamhetsgren  
Tillsyn av anläggningar och installatörer
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TEMATISK TILLSYN

Den tematiska tillsynen innebär en riktad tillsyn med ett 
tydligt definierat tema där syftet är att brister ska upp-
märksammas och tydliggöras. Genomgående gäller att den  
tematiska tillsynen är mer tekniskt djupgående och inne-
fattar ett smalt segment av anläggningstyper eller speciella  
frågeställningar. Under 2014 har 245 tillsynsärenden avslu-
tats inom den tematiska tillsynen vilket är en liten ökning 
jämfört med tidigare år då 188 ärenden avslutades. Under 
2014 har tematisk tillsyn bedrivits inom fem områden:

- Elinstallatörskontroll; som innebär tillsyn över på 
vilket sätt elinstallatören tillämpar de nya behörig-
hetsföreskrifterna ELSÄK-FS 2013:1 och utövar sitt 
överinseende, hur kontroll före ibruktagning genom-
förs och hur elinstallatören dokumenterar eventuella 
undantag från anställningsförhållande.

- Mindre solcellsanläggningar; med fokus på det  
totala utförandet från montage av solpanel till  
anslutningen till den elektriska anläggningen.

- Elnätsföretag; med inriktning på jordningskontroll.
- Arbete på järnväg och elnät samt arbete utförda av 

mindre elservice- och entreprenadbolag. 
- Elprogrammet inom gymnasieskolan; inriktningen 

var att titta på de övningsinstallationer som elever i 
gymnasieskolans El- och energiprogram utför i sin  
utbildning.

INDIKATIONSSTYRD TILLSYN

Den indikationsstyrda tillsynen genomförs då myndighe-
ten får indikation, till exempel genom anmälan av elolycka  
eller tillbud, och därefter beslutar  om att tillsyn ska in-
ledas mot elinstallatör eller anläggningsinnehavare. Elsäker-
hetsverket genomför indikationsstyrd tillsyn på ett urval 
av alla de elolyckor och tillbud som kommer till myndig-
hetens kännedom. 214 tillsynsärenden efter indikation har 
avslutats under 2014 vilket är en minskning jämfört med 
föregående år då 300 tillsynsärenden efter indikation av- 
slutades. Minskningen är planerad och i enlighet med myn-
dighetens strategi att arbeta mer riktat inom lägesbilds-  
respektive den tematiska tillsynen. Majoriteten av tillsynen  
som genomförs efter indikation omfattar anläggningar  
inom elnät och elektriska anläggningar. Exempel på tillsyn- 
särende inom elnät är brister med jordningssystem och 
kontrollen av dessa. Inom elektriska anläggningar är ären-
dena anmälda brister i utförda elinstallationer.

Antal fattade beslut

Elsäkerhetsverkets beslut inom verksamhetsgrenen Till-
syn av anläggningar och installatörer, är indelade i fyra 

typer: avstängning av anläggning, förelägganden, beslut 
utan krav på åtgärd samt avskrivningar
 

 2014 2013 2012

Avstängning av anläggningar 1 1 0 

Antal förelägganden 36 78 105 

Antal beslut utan krav på åtgärd 800 744 795 

Antal avskrivningar  29 54 34 

Totalt 866 876 934 

Under 2014 beslutade Elsäkerhetsverket om 36 stycken 
förelägganden vilket är färre än under året innan. Antalet 
förelägganden 2013 uppgick till 78 stycken.

Den stora förändringen vid jämförelse av antalet föreläg-
ganden samt den ökande andelen ärenden som avslutas utan 
åtgärd beror på att upptäckta brister i samband med tillsyn 
påtalas och därefter åtgärdas i samband med kommunicering 
med parten. Därmed kan fler ärenden avslutas utan krav på 
ytterligare åtgärder. Totalt har det funnits uppmärksammade 
och påtalade brister som åtgärdats av parten innan ärendet 
avslutats i drygt hälften (410 stycken) av de ärenden som  
sedan kunnat avslutas utan åtgärd (800 stycken). 

Balans tillsynsärenden

 2014 2013 2012

Öppna ärenden vid årets början 162 245 255 

Startade ärenden under året 855 844 940 

Avslutade ärenden under året* 882 927 950 

Öppna ärenden vid årets slut 135 162 245 

PRESTATION RAPPORTER

Prestation rapporter

 2014 2013 2012

Antal avslutade rapporter 9 9 3 

Årsarbetskraft 0,71 0,36 0,16

Total kostnad (tkr) 2 100 781 467 

 

Under 2014 har Elsäkerhetsverket genomfört nio projekt 
samt ett regeringsuppdrag som resulterat i rapporter.

Några slutsatser från tre av rapporterna sammanfattas 
nedan. Rapporten från regeringsuppdraget om laddinfra-
struktur för elfordon redogörs för på sidan 36.
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*I siffran för avslutade ärenden så ingår ärenden som avslutats genom 
makulering vilket påverkat jämförelsetalen i tabellen.



TILLSYN I SMÅBÅTSHAMNAR

Syftet med tillsynen var att kartlägga statusen på kommersi-
ellt drivna småbåtshamnar med fokus på innehavarens ansvar 
för starkströmsanläggningen. Starkströmanläggningar i små-
båtshamnar är ofta hårt utsatta för slitage samt för väder och 
vind. Miljön är fuktig vilket också ökar risken för elolyckor. De 
båtgäster som kommer till hamnen är oftast inte förtrogna med 
anläggningen varför elsäkerheten är beroende av anläggningens 
utförande och information om dess användning från innehava-
ren. Vidare är gästerna ofta barnfamiljer och anläggningen ska 
vara utförd så att risken för barnolycksfall begränsas.

102 tillsynsbesök genomfördes och brister har påträf-
fats i 61 procent av de besökta anläggningarna. Av de brister  
som upptäcktes var avsaknaden av skyddsjord i ett uttag, ej 
fungerande jordfelsbrytare samt CEE-uttag utan lock de 
allvarligaste. Rapporten beskriver också att det finns brister 
i kunskapen om lagstiftningens krav om innehavarens skyl-
digheter, dels att utföra fortlöpande kontroll av anläggningen 
men även brister i den särskilda kontrollen och den dokumen-
tering som ska göras. 

TILLSYN - IDEELLA FÖRENINGAR

Elsäkerhetsverket har sammanställt en rapport över tillsynen 
avseende ideella föreningar. 114 stycken ideella föreningar har 
ingått i urvalet och resultatet efter tillsynen visar att 65 pro-
cent av elanläggningarna hade tekniska brister. De vanligaste 
kvarstående bristerna är ojordade och jordade uttag blandat 
i samma utrymme, att utrustning inte installerats enligt till-
verkarens anvisningar, att anslutningssladdar används för 
fasta installationer samt att det funnits brister i dokumenta-
tionen rörande elanläggningar. Projektet har inte kunnat visa 
på några allvarligare, systematiska brister i elanläggningarna 
och Elsäkerhetsverket bedömer att elanläggningarnas status 
överlag är acceptabel. Bristernas orsak är sannolikt brister i 
den fortlöpande kontrollen samt elinstallatörens kontroll 
före bruktagning. Det kan även konstateras att innehavares 
kännedom om Elsäkerhetsverkets föreskrifter gällande 
främst kontrollansvaret är tämligen låg.
 

TILLSYN – MINDRE FASTIGHETSBOLAG

Fel och brister i en bostads elanläggning kan orsaka fara 
och skada. Elsäkerhetsverket har därför genomfört ett 
tematiskt tillsynsprojekt innefattande mindre fastighets-
bolag. Projektet syftade till att kartlägga innehavarens 
kunskap om, och efterlevnad av, ellagstiftningens krav. 
Allmänt bedöms ellagstiftningens krav till viss del vara 
okända för ägare till fastighetsbolag av mindre storlek.

I endast 23 procent  av de besökta fastighetsbolagen är 
ellagstiftningens krav kända för innehavaren. Innehavare 
till 77 procent  av fastighetsbolagen saknar kännedom om 

de regelverk som reglerar kraven om särskild kontroll. Vid 
samtliga av de besökta fastighetsbolagen finns dock rutiner 
för att åtgärda upptäckta fel. 

PRESTATION ELOLYCKSFALLSRAPPORT

Elsäkerhetsverkets årliga elolycksfallsrapport är en sam-
manställning av de elolyckor och tillbud som inträffat året 
innan. Syftet är att informera om elolyckor och att visa en 
värdemätare på hur det samlade elsäkerhetsarbetet utveck-
las i Sverige. Rapporten utgör också ett fakta- och diskus-
sionsunderlag i det förebyggande arbetet med elolyckor. 

Prestation elolycksfallsrapport 

 2014 2013 2012

Antal 1 1 1

Årsarbetskraft 0,49 0,93 1,17

Total kostnad (tkr) 1 173 1 605 1 858 

 

Årets rapport är kompletterad med en undersökning 
från Centrum för personsäkerhet vid Karlstads 
universitet. Undersökningen bygger på statistik insam-
lad från vården. Den belyser en bredare bild av elolyckor 
som sker eftersom alla elolyckor inte rapporteras till Elsä-
kerhetsverket. Det finns ett stort mörkertal både gällande 
 privatpersoner och yrkesmän.

Elolycksfallsrapporten visar att det under 2013 har  
förekommit 326 elolyckor och 215 tillbud som kommit till 
myndighetens kännedom. Ingen person förolyckades un-
der 2013 på grund av el vilket är första gången på 100 år. 

I den del av undersökningen som rör privatpersoner är 
det två grupper som sticker ut bland de som skadas, små 
barn och "hemmafixare". Varje år skadas omkring 350 barn 
i elolyckor. Den största orsaken till elskador hos barn är 
att de petar in föremål i vägguttag, eller kommer åt ström-
förande delar på en armatur. ”Hemmafixarna” utgörs av 
gruppen män mellan 20-50 år. De skadar sig till stor del i 
samband med renovering i hemmet på bland annat arma-
turer, lösa elkablar och vägguttag. Totalt skadar sig ungefär 
1500 personer varje år i samband med elolyckor.

När det gäller yrkesverksamma och elolyckor så uppstår 
de i fyra fall av fem på grund av ett felbeteende i arbete.  
Den vanligaste typen av elolycka är strömgenomgång 
medan ljusbågsolyckor är mindre vanliga.

Elinstallatörer och yrkesmän har blivit bättre på att  
anmäla elolyckor. Det senaste decenniet har antalet an-
mälningar fördubblats. Ett tekniskt fel är den vanligaste 
orsaken till olyckor som drabbar lekmän i arbete. Med 
lekmän avses de som varken är elinstallatörer eller yrkes-
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män inom el. Oftast beror elolyckan i dessa fall på fel i en  
anslutningskabel eller ett bruksföremål.

ELOLYCKOR OCH TILLBUD 2014

Elsäkerhetsverket registrerar löpande elolycksfall och 
tillbud som kommer till myndighetens kännedom. Nät-
företag samt innehavare av spårtrafik och trådbussar är 
skyldiga att anmäla elolyckor och allvarliga tillbud till 
Elsäkerhetsverket. För övriga arbetsgivare och privatper-
soner är det frivilligt att anmäla en elolycka eller tillbud. 

Hittills har 341 elolyckor och 222 tillbud som inträf-
fat under 2014 kommit till myndighetens kännedom. El-
säkerhetsverket kan konstatera att 5 elolyckor med dödlig 
utgång inträffade under 2014. 2014 års elolycksfallsrap-
port blir klar i maj 2015.

 2014 2013 2012

Elolycksfall 341 325 328 

Varav dödsolyckor 5 0 1 

Tillbud 222 191 205 

AKTIVITET KRISBEREDSKAPSPROJEKT

Elsäkerhetsverket har fått medel från anslag 2:4 Krisbe-
redskap av Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap. Medlen uppgår totalt till 10 miljoner kronor och dis-
poneras med två miljoner kronor per år till och med år 2015.

Elsäkerhetsverket har använt medlen till att delta 
i ett femårigt forsknings- och utvecklingsprogram om 
användningen av risk- och tillförlitlighetsanalyser för 
alla elnät om högst 420 kilovolt. Det övergripande målet 
med ramprogrammet är att utforma och vidareutveckla 
vetenskapliga metoder som ska vara tillämpliga inom 
uppbyggnadsplanering, nätförnyelse, driftplanering och 
underhåll. Medel från ett antal elnätsföretag samt offent-
liga medel från anslag 2:4 Krisberedskap finansierar ram-
programmets olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Forskarna har inom programmet under 2014 fort-
satt uppbyggnaden av kompetensen inom riskanalys vid 
KTH. Den grupp av forskare och lärare som nu finns på 
KTH och den så kallade RCAM-gruppen är en garant för 
fortsatt utveckling inom området. Utbildningen av bli-
vande ingenjörer förstärks samtidigt inom området risk- 
och tillförlitlighetsanalys. Elsäkerhetsverket deltar även i   
regelutvecklingen kring elnätsverksamhet samt ett påbörjat 
utvecklingsarbete avseende felstatistik. Metodutveckling 
för att systematiskt hantera risker i elnätverksamheten 
som bland annat är hänförliga till kontrollutrustning och 
så kallade SCADA system har behandlats. Den långsiktiga 
kompetensförsörjningen inom området har säkerställts 
genom doktorandprojekt och högskoleforskning vid 

KTH. Några projekt pågår även 2015 och dessa projekt 
innebär en naturlig utveckling av avslutade projekt för att 
öka industrirelevansen ytterligare.

Resultaten från programmets projekt har dokumente-
ras genom rapporter och artiklar. Till viss del kommuni-
ceras resultaten även vid öppna seminarier.

Det har genomförts en utvärdering av programmet 
som finns dokumenterat i Elforsk – rapporten 14:59. I 
rapporten finns en kort beskrivning av alla genomförda 
projekt och förslag till fortsatt arbete. Det planeras för en 
fortsättning av programmet efter 2015.

AKTIVITET FYSISK LEVERANSSÄKERHET

Elsäkerhetsverket har, enligt regeringsuppdrag om fysisk
leveranssäkerhet, inspekterat luftledningar. Resultatet,
som redovisas till Energimarknadsinspektionen enligt
gällande rutiner, går det att läsa mer om på sid 36 under 
rubriken ”Regeringsuppdrag”.

AKTIVITET SAMARBETE

Inom verksamhetsgrenen Tillsyn av anläggningar och 
installatörer samarbetar Elsäkerhetsverket med olika 
myndigheter, samrådsgrupper och branschorganisationer. 
Samverkan under 2014 har skett med bland andra Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avse-
ende elolycksfallsutredningar samt Post- och telestyrelsen 
(PTS) avseende EMC-frågor.

VERKSAMHETSGRENENS  KOSTNADER  

Kostnader för prestationer och aktiviteter

 2014 2013 2012

Tillsynsärenden 20 536 17 582 17 888 

Rapporter 2 100 781 476 

Elolycksfallsrapporten 1 173 1 605 1 858 

Krisberedskapsprojekt 2 000 2 000 2 000 

Fysisk leveranssäkerhet 74 57 218 

Samarbete 1 457 1 144 835 

Total kostnad * (tkr) 27 340 23 169 23 266 

Den sammanlagda kostnaden för de prestationer och aktivi-
teter som genomförts inom verksamhetsgrenen anläggningar 
och installatörer under 2014 uppgick till 27 340 tkr. Det är 
en ökning jämfört med  2013 års totala kostnad som uppgick 
till 23 169 tkr. Ökningen förklaras främst av att Elsäkerhets-
verket utökat antalet anställda som varit verksamma inom 
tillsynen samt att resurser lagts på verksamhets- och metod-
utveckling under året.
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*I totalkostnaden ingår kostnader för så kallade enskilda prestationer 
som upparbetats tidigare år (1 023 tkr) samt kostnader för ej 
färdigställda prestationer har förts över till kommande år (822 tkr) Mer 
om principerna för kostnadsfördelning framgår på sidan 8.



Elsäkerhetsverkets tillsyn inom verksamhetsgrenen Tillsyn av 
elektrisk materiel utgörs av marknadskontroll. 

Marknadskontrollen görs i syfte att kontrollera att pro-
dukter på marknaden uppfyller kraven avseende elsäkerhet 
och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). I de fall en 
produkt inte uppfyller kraven men ändå når marknaden, är 
målet att åtgärder ska vidtas för att begränsa riskerna med 
denna produkt.

Erfarenheterna från marknadskontroll av produkter ligger 
till grund för föreskrifts- och standardiseringsarbetet.

Elsäkerhetsverkets prestationer inom verksamhetsgrenen 
redovisas genom antal tillsynsärenden och rapporter. Aktivi-
teter inom verksamhetsgrenen redovisas i form av samarbete.

PRESTATION TILLSYN ELEKTRISK MATERIEL

Prestation Tillsyn elektrisk materiel

 2014 2013 2012

Antal avslutade ärenden 443 394 384 

Årsarbetskraft 3,19 3,13 3,31 

Styckkostnad (i tkr) 22,3 28,1 24

Total kostnad (tkr) 9 883 10 789 9 802 

 

Under 2014 avslutades 443 marknadskontrollsärenden vil-
ket är något fler jämfört med de senaste åren. Ett delmål un-
der året var att avsluta 350 marknadskontrollärenden efter 
eget inköp av produkter och detta mål uppnåddes. Under 
2014 avslutades 367 marknadskontrollsärenden där Elsä-
kerhetsverket gjort inköp av produkt för vidare testning. 
Marknadskontroll har därutöver genomförts på 76 produk-
ter som Elsäkerhetsverket erhållit på annat sätt än genom 
eget inköp. En förklaring till ökningen av antalet avslutade 
marknadskontroller är anmälningar enligt 23 § produktsä-
kerhetslagen där marknadskontroll genomförts. Denna typ 

av anmälningar redogörs för nedan. Ett ökat samarbete med 
tullen har också lett till en ökning av genomförd marknads-
kontroll efter indikation.    
 
Avslutade ärenden fördelade på tillsynsmetoder

 2014 2013 2012

Kontroll genom provning 373 367 360

Kontroll av dokumentation 17 27 24

Uppföljning av anmälningar om farlig  

produkt enl. produktsäkerhetslagen § 23 53 0 0 

Totalt  443 394 384

Under 2014 genomfördes 373 kontroller av produkter ge-
nom provning. Produktbeskrivningar och annan dokumen-
tationen för de produkter som skickas till provning kontrolle-
ras i stort sett alltid. Elsäkerhetsverkets inspektörer besöker 
återförsäljare och tillverkare för att kontrollera och, vid behov, 
köpa in produkter för närmare granskning. Direkt på plats 
görs en okulär kontroll av produkten, och i de fall det finns 
misstanke om bristande överensstämmelse med regelverket för 
säkerhets- och skyddskrav, köper inspektören produkten för 
att sedan skicka den på provning. Marknadskontrollen omfat-
tar inte bara produkten i sig utan också CE- märkning och  
dokumentation. Marknadskontroll sker också genom inköp via 
internet.

Ett fåtal produkter har sådana uppenbara fel att inspektö-
rerna kan fatta beslut utan provning. Endast kontroll av doku-
mentation genomfördes för 17 produkter. 

I 23 § produktsäkerhetslagen framgår att näringsidkare 
som får kännedom om att en elektrisk produkt som de tillhan-
dahåller eller har tillhandahållit är farlig ska underrätta Elsä-
kerhetsverket. Uppgifter ska visa de åtgärder som har vidtagits 
för att förebygga skadefall. Elsäkerhetsverket har avslutat 53 
uppföljningar av sådana underrättelser under 2014. Eftersom 
denna typ av underrättelser oftast handlar om farliga produkter 

Verksamhetsgren  

Tillsyn av elektrisk materiel 18
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ANALYS AV RESULTAT 

Tillsyn av anläggningar och installatörer är resursmässigt El-
säkerhetsverkets största verksamhetsgren. Den tillsyn som 
genomförs ger myndigheten en bred inblick i den elsäkerhets-
mässiga statusen i samhället. Verksamheter besöks och brister 
åtgärdas efter tillsyn och en värdefull dialog med anläggnings-
innehavare och installatörer har resulterat i en ökad medveten-
het och kunskap om elsäkerhet och EMC. Tillsynen ligger 

också till grund för fortsatta åtgärder av olika slag.
Ett av Elsäkerhetsverkets många arbetsområden är kart-

läggning av elolyckor, ett arbete som är prioriterat inom myn-
digheten. Analys av olyckor bidrar med underlag till kun-
skapsuppbyggnad, informationsinsatser och andra åtgärder. 
Elolyckor med dödlig utgång har de senaste åren pendlat mellan 
noll till fem personer. Elsäkerhetsverkets statistik för 2014  
visar att fem personer avled till följd av elolyckor.
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så har Elsäkerhetsverket utvecklat en ny rutin under 2014 som 
inneburit att i större utsträckning än tidigare följa upp denna 
typ av anmälningar. Därmed räknas dessa anmälningar från 
och med 2014 till marknadskontrollen. 

Direkt privatimport av elektriska produkter sker i allt stör-
re omfattning genom köp via internet. Elektriska produkter 
från en ekonomisk aktör från ett land utanför EES-området 
(Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) har testats och 
befunnits ha allvarliga brister. Elsäkerhetsverket har informe-
rat EU-kommissionen. EU-kommissionen har också tillsatt 
en arbetsgrupp för att hantera frågan. Problemet med denna 
handel är att det saknas väsentlig lagreglering för att myndig-
heterna inom EES området ska kunna agera med marknads-
kontroll gentemot aktörer utanför. Elsäkerhetsverket har där-
med endast kunnat informera allmänheten om vad berörda 
ska tänka på vid köp via internet.

ANMÄLNINGAR OM FARLIG/STÖRANDE PRODUKT

Elsäkerhetsverket får in anmälningar om farlig/störande 
produkt från allmänheten via myndighetens webbplats  
eller via andra myndigheter. Anmälan om tillbud har 
minskat något i förhållande till föregående år. Under 2014 
fick Elsäkerhetsverket in totalt 233 tillbudsanmälningar 
jämfört med 262 stycken året innan. Anmälningarna som  
Elsäkerhetsverket får in kan vara en hjälp vid urvalet av pro-
dukter som marknadskontrolleras. 

Avslutade ärenden fördelade på tillsynsområden

 2014 2013 2012

Elsäkerhet 400 333 330 

EMC 42 61 54 

Elsäkerhet och EMC 1 0 0 

Totalt 443 394 384 

Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tillsyn avse-
ende elektriska produkters elsäkerhet och EMC. Tillsynen 
bedrivs i huvudsak genom marknadskontroll på produkter 
som omfattas av fem EU-direktiv:
• direktivet för elektriska produkter inom vissa spän-

ningsgränser, LVD (2006/95/EG)

• direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet, 
EMCD (2004/108/EG)

• direktivet för elektrisk utrustning för användning i 
explosionsfarliga omgivningar, ATEX (94/9/EG)

• direktivet för leksakers säkerhet, bilaga elektriska 
leksaker, TSD (2009/48/EC)

• direktivet om allmän produktsäkerhet, GPSD 
(2001/95/EG). 

De inköpta produkterna testas i förhållande till regelverket 
för elsäkerhet eller EMC. Testerna utförs av oberoende 
testlaboratorier och resultaten utgör sedan en del av inspek-
törernas beslutsunderlag. 

Antal avslutade tillsynsärenden fördelade på produktgrupper

 2014 2013 2012

Belysning 162 154 136 

Installationsmateriel 26 28 35 

Bruksföremål 115 106 124 

Hemelektronik/IT 42 49 51 

Strömförsörjning och reglerutrustning 64 44 28 

Övrigt 34 13 10 

Totalt 443 394 384 

De produkter som Elsäkerhetsverket väljer att genomföra 
marknadskontroll på kategoriseras i olika produktgrupper 
av inspektörerna. Produktgrupperna framgår i tabellen 
ovan. Kategoriseringen används vid planering av framtida 
marknadskontroll. Belysningsprodukter samt bruksföre-
mål tillhör de största produktgrupperna.

Avslutade tillsynsärenden fördelade på beslut 

De beslut som Elsäkerhetsverket fattar i marknads- 
kontrollen är försäljningsförbud, avslut med anmärkning 
eller avslut utan anmärkning. Försäljningsförbud innebär 
att den som beslutet riktas mot inte längre får sälja produkten. 
Det kan också innebära återtagande från återförsäljare. Vid 
allvarliga fel måste produkten även återtas från slutanvändare.

 2014 2013 2012

Avslut utan anmärkning/åtgärd 181 135 138 

Avslut med anmärkning 161 154 161 

Försäljningsförbud 65 58 44 

Försäljningsförbud med återtagande    

  från återförsäljare  20 17 35

Försäljningsförbud med återtagande    

  från slutanvändare 14 30 6

Föreläggande 2 0 0

Totalt 443 394 384

Under 2014 fattades 65 beslut om försäljningsförbud och 
20 försäljningsförbud med beslut om återtagande från åter-
försäljare. Försäljningsförbud med beslut om återtagande 
från slutanvändare uppgick till 14 stycken under 2014.

Utöver försäljningsförbuden fattades 161 beslut om  
avslut med anmärkning. Det innebär att endast 181 
stycken, det vill säga 41 procent, av produkterna som El-
säkerhetsverket marknadskontrollerade 2014 var fria från 
anmärkning vid den begränsade provningen.

Flest förbud har beslutats för produktgrupperna belysning, 
bruksföremål och strömförsörjningsmateriel. 



 UPPFÖLJNING MARKNADSKONTROLL

Elsäkerhetsverket gör marknadskontroll av produkter hos 
aktörer i syfte att få bort farliga produkter från marknaden. 
För att uppnå det spelar genomslaget i medierna stor roll. Ur-
valet av produkter sker utifrån erfarenheter från Elsäkerhets-
verkets tidigare marknadskontroll och omvärldsbevakning. 
Utredning av frågor och anmälningar från aktörer och slut-
användare samt samverkan med andra organisationer och 
myndigheter i Sverige och inom EU-gemenskapen är också 
viktig. Elsäkerhetsverket bedömer att aktörernas efterlevnad 
av försäljningsförbuden i de flesta fall är tillfredsställande.

PRODUKTOMRÅDEN MED SÄRSKILT FOKUS

ELSÄKERHETSPROBLEM MED NYA LJUSKÄLLOR

Elsäkerhetsverkets fokus är ny teknik i ljuskällor. Inrikt-
ningen under 2014 har varit kommersiell belysning. Ett 
exempel är vägbelysning som nu ofta ersätts eller byggs 
om till ny teknik. Istället för lampor med kvicksilver eller 
högtrycksnatrium använda energisnål LED-teknik. Om-
byggnad av en befintlig armatur för att anpassa till annan 
teknik än vad tillverkaren av armaturen avsett, är vanligt-
vis att betrakta som att tillverka en ny produkt. Detta stäl-
ler krav på att den ombyggda armaturen ska CE-märkas 
och att produktens dokumentation ska visa överensstäm-
melse med kraven i samtliga tillämpliga direktiv i svensk 
lagstiftning. För att tyliggöra ansvarsfrågan vid planering 
av ombyggnad av armaturer kan Elsäkerhetsverkets båda 
rapporter ”Ombyggnad och underhåll av produkter” och 
”Ombyggnad av armaturer med lysdiodrör” ge vägledning. 
Dessa finns att tillgå på Elsäkerhetsverkets webbplats.

KASSAREGISTER

Från och med den 1 januari 2014 omfattar Skatteverkets 
kassaregisterkrav även torg- och marknadshandeln. Elsä-
kerhetsverket har under våren och sommaren informerat 
torghandlare och branschföreningar om vilka krav som 
finns på kassaregister som används i torghandeln och vem 
som har ansvaret för att kassaregister uppfyller kraven på 
elsäkerhet. Elsäkerhetsverket har också inlett marknads-
kontroll på några förekommande kassaregister på markna-
den för att förvissa sig om att kraven på elsäkerhet följs. 
Ansvaret för att upplysa användaren om hur en produkt 
ska användas på ett säkert sätt ligger hos aktören som sät-
ter produkten på marknaden och den som säljer produk-
ten. Detta ska framgå av en säkerhetsanvisning på svenska. 
Den som äger eller använder elektrisk materiel har också 
ansvar att förvissa sig om att en apparat är säker för an-
vändning och ska fortlöpande kontrollera att den används 
så att betryggande säkerhet uppnås.

ANTALET STARTADE OCH AVSLUTADE TILLSYNSÄRENDEN 

Antalet startade marknadkontrollsärenden under året 
samt öppna ärenden vid årets slut ligger på en ganska 
konstant nivå. 139 marknadkontrollsärenden var öppna  
vid slutet av 2014 jämfört med 148 stycken året innan.

Balans marknadkontrollsärenden 

 2014 2013 2012

Öppna ärenden vid årets början 156* 103 83 

Startade ärenden under året 431 440 404 

Avslutade ärenden under året 448 394 384 

Öppna ärenden vid årets slut 139 148 103 

 

PRESTATION RAPPORTER

Elsäkerhetsverket har inom verksamhetsgrenen deltagit 
i projekt av såväl nationell som internationell karaktär. 
Projekten sammanställs i rapporter. Flera av rapporterna 
som beskrivs under rubriken samarbete har främst skrivits 
av den projektledande organisationen och räknas därmed 
inte som en prestation hos Elsäkerhetsverket. Under 2014 
har Elsäkerhetsverket skrivit rapporten Elstängselaggregat. 

Prestation rapporter

 2014 2013 2012

Antal avslutade rapporter 1 1 1

Årsarbetskraft 0,03 0,05 0,02

Total kostnad* (tkr) 33 84 24 

 

ELSTÄNGSELAGGREGAT

Syftet med projektet var att marknadskontrollera  
elstängselaggregat på den svenska marknaden. Myn-
digheten har kontrollerat vissa grundläggande krav 
på elsäkerhet som föreskrivs i Elsäkerhetsverkets fö-
reskrift ELSÄK-FS 2011. De fem fabrikat som har 
testats motsvarar ungefär halva utbudet av aggregat 
på den svenska marknaden. Elsäkerhetsverket konsta-
terade brister hos två av de fem testade produkterna  
och kommer att agera så att dessa brister åtgärdas. 

AKTIVITET SAMARBETE

Elsäkerhetsverket har inom verksamhetsgrenen samverkat 
med olika myndigheter och branschorganisationer. Elsä-
kerhetsverkets nationella och internationella samarbeten 
beskrivs nedan.
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* Öppna ärenden vid årets början har justerats p.g.a. ny rutin 
avseende PSL §23.



NATIONELLA SAMARBETEN

Elsäkerhetsverket har deltagit i Marknadskontrollrådet och 
Kommerskollegiums kontaktgrupp för tekniska regler och 
handelshinder där marknadskontrollerande myndigheter  
delar erfarenheter beträffande arbetssätt, metoder och synsätt.

Elsäkerhetsverket kontrollerar att varor från länder  
utanför EU och EES uppfyller det europeiska regelverket för 
elektriska produkter. Elsäkerhetsverkets marknadskontroll 
handlar också om kraven på gränskontroll vid import av varor 
från tredje land i samarbete med Tullverket.

REGIONALA INFORMATIONSMÖTEN

Elsäkerhetsverket har i samarbete med Energimyndighe-
ten genomfört regionala informationsmöten i Eskilstuna 
och i Borås. Syftet var att nå framförallt mindre aktörer 
och ge grundläggande kunskaper om produktlagstiftning  
och nyheter inom myndigheterna. Intresset var stort från 
kvalitetsansvariga hos flera lokala aktörer. Utvärderingen 
visar att man fick en bättre bild av myndigheternas roll och 
bra exempel på frågor om specifika produkter och situatio-
ner. Elsäkerhetsverket fick ökad förståelse för vilka områ-
den som behöver förklaras tydligare och ges mer tid och 
kommer att hålla ytterligare regionala träffar ute i landet.

JULPROJEKT I SAMARBETE MED ENERGIMYNDIGHETEN

Elsäkerhetsverket ha även i år genomfört marknadskon-
troll på julbelysning och denna gång i samverkan med 
Energimyndigheten. Kontroll har gjorts av elsäkerhet, 
ekodesign och energimärkning. Totalt kontrollerades 15 
olika julbelysningar. Av dessa hade åtta brister när det 
gällde elsäkerhet. I ett fall allvarlig risk. Flera av produk-
ternas transformatorer visade sig ha brister i isolationen. 
Trenden är att julbelysning visar problem med elsäkerhet 
och att det finns anledning för aktörerna att förbättra sig 
inom detta område. Det är aktörens ansvar att göra ett ur-
val och testa elsäkerheten för att förvissa sig om att kraven 
på elsäkerhet uppfylls innan produkterna säljs.

INTERNATIONELLA SAMARBETEN

Elsäkerhetsverket representerar Sverige vid möten i ADCO 
(Administrative Cooperation) och WP (Working Party) 
med anledning av de direktiv som myndigheten är ansvarig 
för. ADCO är en samrådsgrupp för marknadskontrolleran-
de myndigheter inom EU och WP är dess beslutande organ. 

LJUSKÄLLOR CFL OCH LED

Elsäkerhetsverket har deltagit i ett projekt initierat av LVD-
ADCO (Low Voltage Directive – Administrative Coopera-
tion) där lågenergilampor och LED-lampor (Light Emitting 
Diode) marknadskontrollerats. Projektet är ett samarbete 

mellan tio länder inom EU. Totalt har länderna tillsam-
mans testat 123 LED- eller kompaktlysdiodrör. Resultatet 
visar att 86 procent av de testade produkterna inte uppfyller 
kraven när man beaktar administrativa krav i EU lagstift-
ningen och tekniska krav i tillämpliga europeiska standar-
der. Tillverkarna ska med regelbundna kontroller säkerställa 
att deras produkter uppfyller kraven. Slutsatserna har legat 
till grund för kommande arbete med uppdatering av stan-
dards inom området.

BATTERILADDARE PROSAFE

Elsäkerhetsverket har tillsammans med sju länder inom EU 
deltagit i projektet Joint Action 2011 som gäller batterilad-
dare. Totalt kontrollerades 235 batteriladdare. Av dessa blev 
77 testade av ett provningsföretag och 49 av dessa hade bris-
ter när det gällde elsäkerhet. Ett begränsat antal visade all-
varlig risk. Projektet har pekat på var förbättringar behövs 
och myndigheterna har ålagt aktörerna att vidta åtgärder för 
ökad elsäkerhet. Projektet har även bidragit till att utveckla 
metoder för tullen effektivare ska hitta farliga produkter. 
Rapporten finns att tillgå på Prosafes webbplats.       

MARKNADSKONTROLL OCH METODIK

Elsäkerhetsverket har deltagit i projektarbetet CIMS  
(Continues Improvment of Market Surveillance) under 
Prosafe Joint Action 2013. CIMS gör studiebesök i syfte att 
få underlag till jämförelse mellan marknadskontrollerande  
myndigheter i olika länder inom EU. CIMS studerar  
metoder, arbetssätt och de verktyg som myndigheterna  
använder.   

VÄXELRIKTARE I SOLCELLSANLÄGGNINGAR

Elsäkerhetsverket har deltagit i ett projekt initierat av EMC-
ADCO som gäller marknadskontroll av växelriktare till 
solcellspaneler. Totalt deltog 14 europeiska myndigheter i 
projektet och 55 olika växelriktare testades gentemot kraven 
i EMC-direktivet. Alltså testades en stor del av marknaden 
i Europa. Kontroll gjordes både genom tekniska mätningar 
och dokumentation. Syftet var att se om dessa uppfyller 
skyddskraven, det vill säga att de inte stör annan utrustning. 
Resultatet av projektet är nedslående och det finns stort 
utrymme för förbättringar. 91 procent av de testade växel-
riktarna uppfyllde inte kraven. Många produkter saknade 
korrekt dokumentation. Det kunde konstateras ett klart 
samband mellan korrekta administrativa dokument och att 
produkten uppfyller tekniska kraven. 

Elsäkerhetsverket kommer att fortsätta kontrollera 
växelriktare i den ordinarie marknadskontrollen. Det på-
går också ett arbete inom internationell standardisering 
för att göra det tydligare för tillverkaren hur man uppfyl-
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ler kraven i EMC-direktivet. Rapporten i sin helhet finns 
på EU-kommissionens webbplats. 

VERKSAMHETENSGRENENS KOSTNADER

Kostnader för prestationer och aktiviteter

 2014 2013 2012

Tillsyn 9 883 10 789 10 547 

Rapporter 33 84 24 

Samarbete 2 696 2 212 2 568

Total kostnad (tkr) 12 612 13 084 13 139 

 

Den totala kostnaden för verksamhetsgrenens prestationer 
och aktiviteter under 2014 uppgick till 12 612 tkr. Det är 
en liten minskning jämfört med året innan då kostnaden 
låg på 13 084 tkr.

ANALYS AV RESULTAT

Elsäkerhetsverkets uppsatta mål inom marknadskontrol-
len har uppfyllts väl under 2014. Marknadskontrollen har 
omfattat ett urval av olika typer av elektriska produkter 
inköpta på olika platser i Sverige och via internet. Urva-
let har gjorts utifrån erfarenhet från omvärldsbevakning 
samt efter indikation i samband med utredning av tillbud, 
anmälningar om farliga produkter och genom samverkan. 
Riktade krav på åtgärder ställs till marknadens aktörer för 
att få bort farliga produkter från marknaden. Vidare görs in-
satser för att informera allmänheten om farliga produkter.

Elsäkerhetsverket tar del av och bevakar åtgärder efter  
aktörernas egna anmälningar av farliga produkter som  
redan är satta på marknaden. Denna tillsyn syftar till att  
säkerställa att aktörens anmälda åtgärder ger slutanvändaren  
tillräcklig säkerhet och skydd samt effektiv information vid 
återkallelse. 

Elsäkerhetsverkets bedömning är att de elektriska pro-
dukter som sätts på marknaden till övervägande delen är 
elsäkra och har skydd mot EMC. Ny teknik i många pro-
dukter innebär dock nya risker inom både elsäkerhet och 
EMC. Nya aktörer på marknaden och den växande näthan-
deln medför fortsatt stort behov av marknadskontroll och 
information till aktörer och allmänhet. 

Några produktområden sticker ut från årets marknads-
kontroll.  Bristande elsäkerhet hos batteriladdare och EMC 
för växelriktare i mindre solcellsanläggningar är några 
områden. Även dokumentation är fortfarande bristfällig i 
många fall. 

Samarbetet med tullen är ett fortsatt prioriterat områ-

de. Pågående översyn av metoder för att anpassa arbetet till 
de nya direktiven pågår. Ett förbättringsområde är tydligare 
krav på åtgärder vid brister i dokumentation och märkning.

I många konsumentprodukter ökar efterfrågan på kom-
pakt utförande och inbyggd elektronik för styrning och 
övervakning. Det innebär ökad risk för underdimensione-
rade isolationsavstånd och försämrad ventilation. En utma-
ning vid marknadskontrollen under kommande år är att på 
ett tillförlitligt sätt kunna göra bedömningar av aktörernas 
system för produkternas säkerhet och skydd under hela 
livscykeln. En annan utmaning är att skaffa mer kunskap 
om hur tid, användning och skötsel påverkar produkternas  
säkerhet och skydd i ett långsiktigt perspektiv. 
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Verksamhetsområdet Behörighet och tillstånd är uppdelat i 
två verksamhetsgrenar: Drifttillstånd samt remisser till kon-
cessioner och Behörighet för elinstallationsarbete.

Enligt myndighetens instruktion, elinstallatörsförord-
ningen (1990:806) och starkströmsförordningen (2009:22) 
ska Elsäkerhetsverket

• meddela behörighet att utföra elinstallations- 

arbete, med stöd av bestämmelser i lag eller  

annan författning

• följa den internationella utvecklingen och främja 

svenskt deltagande i internationellt samarbete inom 

sitt verksamhetsområde

• samverka med berörda myndigheter, med 

organisationer 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 trådbussdrift samt 

ansökningar om drifttillstånd för vissa kraftledningar.

Behörighet och tillstånd

Verksamhetsområdets totala kostnader 3 431 tkr.

Kostnader fördelade på verksamhetsgrenar (tkr)

	Behörighet för  
  elinstallationsarbete

	Drifttillstånd samt  
  remisser till koncessioner

341

3 090

Foto: Mostphotos



Verksamhetsgrenens prestationer redovisas i antal avslutade 
ansökningar om drifttillstånd. Inom verksamhetsgrenen 
handläggs ansökningar om drifttillstånd, anmälningar om 
kontaktledningar samt remisser om ledningskoncessioner.

PRESTATION ANSÖKNINGAR OM DRIFTTILLSTÅND

Prestation ansökningar om drifttillstånd

 2014 2013 2012

Antal avslutade ärenden 27 13 36

Årsarbetskraft 0,16 0,16 0,14

Total kostnad (tkr) 198 78 161 

 

ANSÖKAN OM DRIFTTILLSTÅND

Drifttillstånd är ett tillstånd som ledningsinnehavare  
enligt krav i starkströmsförordningen (2009:22) måste ha 
för att ta i drift en högspänningsledning. Anläggningar 
som omfattas av kravet är högspänningsanläggningar, 
som ingår i en direktjordad anläggning där det vid ett  
enfasigt fel kan uppkomma jordslutningsström med  
större styrka än 500 ampere.

Under 2014 har Elsäkerhetsverket avslutat 27 ärenden 
om ansökningar om drifttillstånd. Det är en ökning jäm-
fört med 2013 då 13 ärenden avslutades. Antalet ansök-
ningar är helt beroende av i vilken omfattning anlägg-
ningsinnehavaren investerar i ombyggnad eller utbyggnad 
av nya ledningar och stationer, och är inget som myndig-
heten kan påverka.

ANMÄLAN OM IBRUKTAGNING AV KONTAKTLEDNING

Innehavare av järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- eller tråd-
busstrafik, ska till Elsäkerhetsverket anmäla att de tänker 
ta en kontaktledning i bruk. Detta regleras i starkströms-
förordningen (2009:22). Antalet anmälningar 2014 var 
16 stycken. Det är en liten minskning jämfört med före-
gående år då antalet anmälningar var 20 stycken. Antalet 
anmälningar som kommer in beror på i vilken omfattning 
utbyggnad av infrastruktur sker och är inget som myndig-
heten kan påverka.

REMISSER OM LEDNINGSKONCESSIONER

Inom verksamhetsgrenen svarar Elsäkerhetsverket på  
remisser om koncessioner från främst Energimarknads-
inspektionen och Svenska Kraftnät. När ett elnätsföretag 
ansöker om en så kallad områdes- eller ledningskonces-
sion hos Energimarknadsinspektionen, så får Elsäkerhets-
verket den på remiss för att ge synpunkter. Under 2014 
hanterades 107 stycken remisser som innehöll ansökan 
om ny koncession eller förlängning av befintlig koncession.  
Det är en ökning jämfört med föregående år då totalt 86  
remisser besvarades. 

VERKSAMHETSGRENENS KOSTNADER

Den totala kostnaden för hela verksamhetsgrenen Drift-
tillstånd samt remisser till koncessioner uppgick till 341 
tkr under 2014 vilket kan jämföras med 2013 då kostna-
derna uppgick till 323 tkr.

Både antalet ansökningar om drifttillstånd, antalet 
anmälningar om ibruktagande av kontaktledning samt 
antalet remisser om ledningskoncessioner påverkas som 
tidigare nämnts av i vilken omfattning utbyggnad av de 
olika infrastrukturslagen sker. Under 2014 har en ökning 
av antalet ansökningar skett främst inom remisser om led-
ningskoncessioner inom verksamhetsgrenen vilket förkla-
rar den ökade kostnaden under 2014 jämfört med 2013.

ANALYS AV RESULTAT

Verksamhetsgrenens mål är effektiv handläggning av in-
kommande ansökningar om drifttillstånd. Vissa projekt 
av större dignitet kan pågå över längre tid, där pågår en 
dialog med ledningsinnehavaren under projektets gång. 

Ansökningar om drifttillstånd hanteras till stor del via 
Elsäkerhetsverkets e-tjänst på myndighetens webbplats.  
Vi ser ett fortsatt positivt resultat av att föreskrifterna 
(ELSÄK-FS 2011:3) på ett bra sätt klargör vilka kontakt-
ledningsanläggningar som omfattas av anmälningskrav 
samt vilka handlingar som ska redovisas i samband med 
att man ansöker om drifttillstånd. Det ger en förenklad 
hantering och en effektivare process.

Verksamhetsgren  

Drifttillstånd samt remisser till koncessioner 
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Elsäkerhetsverkets huvudsakliga uppdrag inom verksam-
hetsgrenen behörighet för elinstallationsarbete är att efter 
ansökan, pröva om behörighet att utföra elinstallations-
arbete ska beviljas. Myndigheten får även återkalla eller 
inskränka ett beslut om behörighet eller tilldela elinstal-
latören varning. En viktig uppgift är också att samverka 
med myndigheter och andra intressenter inom behörig-
hetsområdet.

Prestationer inom verksamhetsgrenen redovisas som 
antalet avslutade ärenden om behörighetsansökningar och 
antal rapporter. Aktiviteter redovisas i form av samarbete 
med andra aktörer.

Prestation behörighetsansökningar

 2014 2013 2012

Antal avslutade ärenden 2 007 1 804 1 793 

Årsarbetskraft 1,87 1,97 1,53 

Styckkostnad  1,2 1,1 1,4

Total kostnad (tkr) 2 393 2 045 2 512 

 

Antalet avslutade ansökningar om behörighet år 2014 
uppgick till 2007 stycken. Jämfört med de två senaste 
åren har antalet avslutade ärenden ökat, från att tidigare 
legat på ungefär samma nivå. 

Beslut fördelade på beviljanden och avslag

 2014 2013 2012

Antal beviljade behörighetsansökningar 1 517 1 186 1 161 

Antal avslag 453 596 623 

Procent avslag 23 33 35 

Andelen behörighetsansökningar som fått avslag upp-
gick under år 2014 till 23 procent, vilket är en minskning 
jämfört med år 2013. Orsakerna till beslut om avslag är 
främst att utbildningen är otillräcklig eller att praktiken 
inte omfattar vad som krävs för den sökta behörigheten.

En anledning till minskningen av avslag av behörig-
hetsansökningar är de nya föreskrifterna, ELSÄK-FS 
2013:1, som infördes 1 jan 2014. Enligt föreskrifterna är 
det, till skillnad från tidigare, tillåtet att tillgodoräkna  
sig viss praktik som utförts på anordningar som till ex-
empel maskiner. Likaså kan hälften av praktiktiden, 

efter bedömning av Elsäkerhetsverket i varje enskilt 
fall, ha genomförts i annat EES land. Elsäkerhetsver-
ket bedömer att införandet av nya föreskrifter, har  
bidragit till att fler ansökningar uppfyller kraven för att 
beviljas behörighet.

Balans behörighetsansökningar

 2014 2013 2012

Öppna ärenden vid årets början 289 232 164 

Startade ärenden under året 1 814 1 869 1 861 

Avslutade ärenden under året* 2 025 1 804 1 793 

Öppna ärenden vid årets slut 78 297 232 

Elsäkerhetsverket har fått in något färre ansökningar 
om behörighet under 2014 jämfört med tidigare år. En 
tänkbar anledning är förändringen som infördes från och 
med maj 2014 då myndigheten gick över till att ta ut en 
ansökningsavgift av samtliga som ansöker, istället för en 
behörighetsavgift av de som beviljas behörighet. Tidigare 
kostade det inget att få avslag på sin ansökan. Elsäkerhets-
verket har istället kunnat arbeta med att förkorta hand-
läggningstiden. Antalet öppna behörighetsansökningar 
vid utgången av 2014 uppgick till 78 stycken. Mer om 
arbetet med ansökningsavgift framgår nedan under pre-
station rapporter.

PRESTATION RAPPORTER

Elsäkerhetsverket har under 2014 arbetat med två projekt 
som utmynnat i rapporter. Projekten redogörs för nedan.

Prestation rapporter och promemorior

 2014 2013 2012

Antal avslutade rapporter 2 1 1 

Årsarbetskraft 0,41 0,44 0,04

Total kostnad (tkr) 709 1 210 98 
 

ELINSTALLATÖRER OCH YRKESMÄN – EN KARTLÄGGNING

Regeringens elbehörighetsutredning för en översyn av re-
gelverken om elsäkerhet och installationsbehörighet har 
pågått under 2014. Läs mer om utredningen på sidan 27. 
För att bistå elbehörighetsutredningen har Elsäkerhetsver-

Verksamhetsgren  

Behörighet för elinstallationsarbete 

*I siffran för avslutade ärenden ingår ärenden som avslutats 
genom makulering vilket påverkat jämförelsetalen i tabellen. 



ket genomfört en kartläggning av elinstallatörerna och av 
de personer som yrkesmässigt arbetar med elinstallationer. 
Elsäkerhetsverket har idag ett register över alla elinstalla-
törer med beviljad behörighet, vilka uppgår till ca 41 000 
stycken. I registret finns idag ingen information om elinstal-
latören är i sysselsättning (det vill säga, inte är pensionär, el-
ler har slutat) eller om man är yrkesverksam och jobbar som 
elinstallatör. Utöver elinstallatörerna finns även yrkesmän, 
vilka saknar formell behörighet, men arbetar med el inom 
olika områden. Det finns idag inget säkert sätt att identifiera 
yrkesmännen, inga register, specifika yrkeskoder eller något 
annat som medför en enkel identifiering. Detta var utgångs-
punkten inför kartläggningen.

Mycket tid av kartläggningen har lagts på att finna yrkes-
männen. Rapporten visar att utöver de 41 000 elinstallatörer 
med behörighet, finns uppskattningsvis cirka 55 000 verk-

samma yrkesmän.  Rapporten beskriver inom vilka företag 
och verksamheter i Sverige som yrkesmässiga elinstallations-
arbeten görs samt inom vilken bransch som elinstallatörer 
utövar sitt överinseende över yrkesmän. 

INFÖRANDE AV ANSÖKNINGSAVGIFT

Efter förslag från Elsäkerhetsverket beslutade regeringen 
den 20 mars 2014 om ändring i elinstallatörsförordning-
en (1990:806). Ändringen medförde att myndigheten 
från och med 1 maj 2014 tar ut en ansökningsavgift för 
de som ansöker om behörighet som elinstallatör. Ansök-
ningsavgiften har ersatt den tidigare behörighetsavgiften. 
Införandet av ansökningsavgiften innebar ett omfattande 
arbete. Nya betalningsrutiner har utarbetats och e-tjänsten 
för behörighetsansökan lyftes till en ny plattform och blev 
mer användarvänlig. Vidare innebar införande av ansök-
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ningsavgiften ändringar i ärendehanteringssystemet samt 
utveckling av ny ansökningsprocess och förändrad rutin 
för ärendehandläggning. I och med ändringen i Elinstal-
latörsförordningen genomfördes också ett arbete med 
upphävande av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2001:1) 
om avgift för meddelande av behörighet att utföra elinstal-
lationsarbete. Elsäkerhetsverket har också lagt mycket  
arbete på både intern och extern information i samband 
med förändringen. Exempelvis annonsering samt utskick 
via e -post till cirka 10 000 elinstallatörer.

AKTIVITET SAMARBETE

Att sprida information om behörighetsfrågor är en del i  
Elsäkerhetsverkets kommunikationsstrategi. Elsäkerhets-
verket har under 2014 arbetat vidare med att öka samarbetet 
med målgruppen. Behovet av information är fortsatt stort 
och under året skickades ett digitalt nyhetsbrev till landets 
elinstallatörer (se mer under Verksamhetsgren Informa-
tion). Med detta vill Elsäkerhetsverket öka kommunikatio-
nen och samarbetet med målgruppen samt öka kunskapen 
och medvetenheten om gällande regler men också informera 
om kommande förändringar. Nyhetsbrevet har fått ett stort 
gensvar och många har hört av sig till Elsäkerhetsverket för 
vidare dialog. 

Elsäkerhetsverket har under 2014 haft ett fortsatt samar-
bete med Skolverkets nationella programråd för El- och energi-
programmet, där myndigheten har en ledamot. Programrådet 
diskuterar framför allt gymnasial yrkesutbildning och beho-
ven på arbetsmarknaden. Elsäkerhetsverket samarbetar också 
med Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Samarbete avseende yrkeskvalifikationer inom EES (Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet) fortsätter. Elsäker-
hetsverket har en representant i referensgruppen för genom-
förandet av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. 
Vidare pågår samarbete med Kommerskollegium som bland 
annat är systemägare av IMI (Informationssystem för den inre 
marknaden), vilket används för verifiering av yrkeskvalifika-
tioner inom EES. 

Fortsatt samarbete med flera myndigheter liksom med 
branschorganisationer har också pågått under 2014 och fram-
för allt inom ramen för Elbehörighetsutredningen som redo-
görs för nedan. 

MEDVERKANDE I ELBEHÖRIGHETSUTREDNINGEN

Arbete med förslag på nytt behörighetssystem, den så kall-
lade Elbehörighetsutredningen, har pågått intensivt under 
2014 och överlämnades till regeringen den 13 januari 2015. 
Förutom den särskilde utredaren och två sekreterare har 
en expertgrupp med representanter för departement, myn-
digheter och intresseorganisationer deltagit i utredningen. 

Elsäkerhetsverket har deltagit i expertgruppen som även 
har bestått av representanter från, Skolverket, Elektriska 
installatörsorganisationen (EIO), Svenska Elektrikerförbun-
det (SEF), Svensk Energi, Villaägarna, Teknikföretagen och 
Standard Solutions Group (SSG).

Det befintliga behörighetssystemet med överinseende 
är nästan 100 år gammalt och syftet med utredningen 
har varit att få fram ett förslag som är tidsenligt och tyd-
ligare för konsumenten. Förslaget innebär att alla före-
tag som utför elinstallationsarbete både ska ha en auk-
toriserad elinstallatör knuten till verksamheten och ett 
egenkontrollprogram som säkerställer att arbetet utförs 
på rätt sätt och av personer med rätt kompetens. I försla-
get ersätts det individuella överinseendet med krav på  
företagets egenkontrollprogram.

Förslaget leder till att det blir enklare att kontrollera 
om elinstallationerna utförs med rätt kompetens, både för 
myndigheten och den vanlige konsumenten. Det nya för-
slaget har utformats med tanke på att elinstallationer görs 
inom en mängd olika verksamheter, och då behöver företa-
gen ha en tydligare ansvarsroll för säkerheten.

Förslaget innebär ett uttryckligt krav på hur elinstallatio-
ner ska vara utförda och de företag som gör arbetet är skyldiga 
att se till att kraven är uppfyllda. Förslaget innebär också att 
konsumenten kommer att kunna kontrollera företaget mot or-
ganisationsnummer i ett register på Elsäkerhetsverkets webb-
plats. Om förslaget genomförs i sin helhet innebär det att de 
delar som rör elsäkerhet samlas i en egen lag – elsäkerhetslagen.

Förslaget är nu ute på remiss. Innan förslaget kan 
genomföras ska det beredas och beslutas av  riksdagen. Det  
nya behörighetssystemet föreslås träda i kraft 1 januari 2017. 

VERKSAMHETSGRENENS KOSTNADER

Kostnader för prestationer och aktiviteter (tkr)

 2014 2013 2012

Behörighetsansökningar 2 393 2 045 2 512 

Rapporter 709 1 210 98 

Samarbete 192 244 102 

Total kostnad* (tkr)  3 294 3 500 2 712 

Kostnaderna förknippade med verksamhetsgren behörig-
het för elinstallationsarbete har minskat något jämfört 
med föregående år. 2014 uppgick kostnaderna till 3 294 tkr 
jämfört med 2013 då kostnaderna uppgick till 3 500. För-
ändringen mellan åren beror till största delen av att extra re-
surser tillfördes 2013 för utvecklingen av provverksamhet.

*I total kostnaden ingår kostnader för så kallade enskilda prestationer 
som upparbetats tidigare år (204 tkr). Mer om principerna för 
kostnadsfördelning framgår på sidan 8. 
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ANALYS AV RESULTAT

Antalet inkomna ansökningar om behörighet har minskat 
något under 2014 men ligger ändå på en ganska jämn nivå 
vid jämförelse mellan åren. Eläkerhetsverket har under året 
kunnat sänka sina handläggningstider och andra förbätt-
ringar inom behörighetsområdet har införts under 2014. 
Fokus i arbetet med övergången till en ansökningsavgift var 
att det skulle vara så fördelaktig som möjligt för sökanden. 
Samtidigt skulle hanteringen också vara smidig för Elsäker-
hetsverket. Utmaningen var att finna en balans mellan dessa 
faktorer. Elsäkerhetsverket kan redan nu märka vissa effek-

ter i form av exempelvis kortare handläggningstider. Infö-
randet av ansökningsavgiften innebar också att utvecklings- 
och bevakningsområden identifierades, vilka myndigheten 
kommer att arbeta vidare med under 2015.

Elsäkerhetsverket ser också fram emot det fortsatta ar-
betet som nu är på förslag i Elbehörighetsutredningen och 
myndigheten förbereder och rustar för det.

Kommunikation med elinstallatörer, bland annat ge-
nom utskick av nyhetsbrev är ett fortsatt prioriterat område. 
Antalet anmälda e-postadresser till våra elinstallatörer ökar, 
vilket resulterar i att fler tar del av våra nyheter.
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Elsäkerhetsverket har ett proaktivt förhållningssätt när det 
gäller att kommunicera och skapa dialog med allmänheten 
och elbranschen om elsäkerhetsfrågor. Information är ett 
ledningsverktyg som bidrar till att myndighetens övergri-
pande mål uppfylls och att kunskap om uppdrag och verk-
samhetsresultat sprids på ett förtroendefullt sätt och når 
berörda målgrupper både externt och internt.

• Informationsarbetet syftar till att öka kännedomen 

och kunskapen om elsäkerhet gällande elanlägg-

ningar, produkter och EMC hos såväl allmänhet 

och bransch som medarbetare.

• Informationen ska bidra till att 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 

verksamhetsområde, vilket framgår av 

förvaltningslagen (1986:223).

Uppdragen utför Elsäkerhetsverket inom verksamhetsom-
rådet och verksamhetsgrenen Information och finns be-
skrivna i verksamhetsplanen för myndigheten.

Information

Verksamhetsområdet Information innehåller  
en verksamhetsgren. Den totala kostnaden  
för verksamhetsområdet uppgår till 8 831 tkr.

Kostnader fördelade på verksamhetsgren (tkr)

8 831

Foto: Mostphotos
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Myndighetens prestationer inom verksamhetsgrenen redovi-
sas genom antal föreläsningar, trycksaker och nyhetsbrev samt 
informationsinsatser. Ytterligare en prestation är skriftliga och 
muntliga svar på frågor som kommer in till myndigheten. Ak-
tiviteter inom verksamhetsgrenen redovisas i form av samar-
bete och samverkan.

PRESTATION FÖRELÄSNINGAR OCH SEMINARIER

Under 2014 har Elsäkerhetsverket medverkat vid 28 före-
läsningar och seminarier av olika slag. Ett sakområde som 
väckt fortsatt stort intresse i olika branschsammanhang 
har varit arbetet med att reformera behörighetssystemet för 
elinstallatörer. Även andra områden såsom produktsäker-
het och elolycksfall har varit efterfrågat. 

Prestation föreläsningar och seminarier

 2014 2013 2012

Antal föreläsningar och seminarier 28 33 29

Årsarbetskraft 0,24 0,43 0,28

Total kostnad (tkr) 477 1 140 454

 

PRESTATION TRYCKSAKER

Elsäkerhetsverket har under 2014 tagit fram tre broschyrer. 
Den ena gäller Elsäkerhet på Campingplatsen och den andra 
Elsäkerhet i småbåtshamnar. En folder om El utomhus har 
också producerats 2014.

Prestation trycksaker

 2014 2013 2012

Antal trycksaker 3 5 4

Årsarbetskraft 0,19 0,22 0,04

Total kostnad (tkr) 580 511 837

De flesta av Elsäkerhetsverkets trycksaker och publikationer 
finns att ladda ner från webbplatsen vilket är en åtgärd för 
att öka tillgängligheten och ett led i miljöarbetet. Beställ-
ningar av myndighetens trycksaker, inklusive föreskrifter, 
har minskat. Drygt 24 000 publikationer har skickats ut 
under 2014. Det är drygt 3 000 färre än förra året och en 
minskning med cirka 11 procent som ligger i linje med myn-
dighetens strävan.

De publikationer som haft flest beställare är Vägledning vid 

elolycka och Elsäkerhetspocket. 

Beställda exemplar av trycksaker (inkl. föreskrifter)

 2014 2013 2012

Antal 24 000 27 327 30 537 

PRESTATION NYHETSBREV

För att sprida information om Elsäkerhetsverkets på-
gående och genomförda aktiviteter ger myndigheten ut 
nyhetsbrev till två målgrupper. Under 2014 har, enligt 
plan, fyra nummer av nyhetsbrevet Aktuellt getts ut. Den 
huvudsakliga målgruppen är elbranschen men även kon-
sumenter och företagare. Dessutom har två nummer av 
nyhetsbrev till målgruppen elinstallatörer getts ut. Ut-
givningarna av Aktuellt har skett i mars, juni, september 
och december. Utgivningarna av nyhetsbrev till elinstal-
latörer har skett i maj och november. 

Intresset för båda nyhetsbreven har ökat under 2014. 
Antalet prenumeranter på Aktuellt uppgår till 5939 och 
har ökat med 11 procent. Prenumeranter på nyhetsbrev för 
elinstallatörer uppgick vid årsskiftet till 11 458 vilket är en 
ökning med 15 procent. Vid årsskiftet  hade de båda ny-
hetsbreven drygt 17 000 prenumeranter.

Prestation nyhetsbrev

 2014 2013 2012

Antal nyhetsbrev 6 4 4 

Årsarbetskraft 0,18 0,16 0,16

Total kostnad (tkr) 269 291 297

Antal prenumeranter

 2014 2013 2012

Nyhetsbrev Aktuellt 5 939  5 448 3 934 

Nyhetsbrev Elinstallatörer 11 458  

Verksamhetsgren  

Information 



PRESTATION INFORMATIONSINSATSER

Prestationer informationsinsatser

 2014 2013 2012

Årsarbetskraft 2,39 1,5 1,62

Total kostnad (tkr) 3 712 3 518 2 678 

 

Elsäkerhetsverkets webbplats är en av de viktigaste infor-
mationskanalerna för myndigheten. Informationsspridning 
såsom nyheter, pressmeddelanden, tips och andra informa-
tionsinsatser bygger på planerade, regelbundna och aktiva 
kommunikationsåtgärder. Under 2014 har ett stort arbete 
med en ny form och uppgradering av webbplatsen skett. I 
enlighet med myndighetens kommunikationsstrategi har 
webbplatsen fått en mer enhetlig och målgruppsanpassad 
utformning och den är också anpassad för mobiltelefon och 
surfplatta. 

Antalet unika besökare på webbplatsen var under 
förra året 245 349  stycken (274 030 år 2013). Det är en 
minskning jämfört med 2013 med cirka 10 procent. Några 
sannolika förklaringar är att webbplatsen har varit under  
omarbetning under andra halvan av året och att vi under  
2013 hade en kampanj till elinstallatörer, vilket gene- 
rerade ett stort antal besökare i samband med att man re-
gistrerade sin mejladress via webbsidan. De mest besökta 
sidorna har varit Vad du får göra själv med el hemma och 
Elinstallationer i bad-och duschrum. 

På Elsäkerhetsverkets Facebooksida har antalet som 
följer myndigheten ökat med cirka 23 procent, från 600 
personer till 780, under 2014.

ELSÄKERHETSVERKET I MEDIERNA

Elsäkerhetsverket har fortsatt att arbeta med planerad 
mediekommunikation under 2014. Under året har 15 
pressmeddelanden och 47 nyheter publicerats. Arbetet 
med integrerad och planerad kommunikation kring myn-
dighetens nyheter har bidragit till att hålla publiciteten i 
medierna på en hög nivå. Elsäkerhetsverkets genomslag i 
medierna under 2014 är 1 179 artiklar. 

Genomslaget i medierna är också ett resultat av hur  
Elsäkerhetsverket använder talespersoner. Myndigheten 
har under 2014 genomfört medieträning för tales- 
personer inom Avdelningen för produkter, Avdel- 
ningen för anläggningar och installatörer samt  
ledningsgruppen och staben. 

  

Informationsinsatser

 2014 2013 2012

Antal pressmeddelanden 15 22 16 

Antal nyheter på webbplatsen 47 42 61 

Antal unika besökare på webbplatsen 245 349 274 030 193 834 

PRESTATION SVARA PÅ FRÅGOR

Efterfrågan på Elsäkerhetsverkets sakkunskap ökar vilket 
bland annat visar sig genom en ökning av de skriftliga frå-
gor som kommer till myndigheten via webbtjänsten Frågor 
& Svar samt via myndighetens e-post. Arbetet med att be-
svara frågorna sker i samarbete med myndighetens övriga 
avdelningar. Under 2014 har det kommit in cirka 2588 frå-
gor vilket är något fler än 2013. Elsäkerhetsverket har som 
mål att besvara 80 procent av frågorna inom sju kalender-
dagar. Under 2014 besvarades 83 procent av frågorna inom 
den tiden. Myndigheten har också som mål att ett urval om 
minst 50 frågor och svar ska publiceras på myndighetens 
externa webbplats. Under året har 36 nya frågor lagts ut på 
externwebben. Av de inkommande skriftliga frågorna rör-
de 42 procent området elektriska anläggningar, 35 procent 
handlade om behörighet, 17 procent om elprodukter och 1 
procent var frågor till juristen. Övriga frågor, 4 procent, var 
av generell karaktär om myndighetens verksamhet.

Ett arbete med att effektivisera processen för frågor 
och svar har skett i samband med att den nya webbplatsen 
har lanserats.
 

Prestation svara på frågor (skriftliga och muntliga)

 2014 2013 2012

Årsarbetskraft 3,36 3,5 3,28

Total kostnad (tkr) 3 676 3 492 3 369 

 

Skriftliga frågor och svar

 2014 2013 2012

Antal frågor 2 588 2 554 2 439 

Antal svar 2 572 2 568 2 416 

SAMARBETE

I syfte att föra Elsäkerhetsverkets informationsarbete fram-
åt samverkar avdelningen med andra organisationer och 
myndigheter både nationellt och inom norden. Det nord-
iska samarbetet sker inom ramen för NSS-informations-
grupp, Nordiska kommittén för samordning av elektriska 
säkerhetsfrågor. Under 2014 har Elsäkerhetsverket varit 
värdar för det årliga mötet som hölls i Stockholm. 
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Elsäkerhetsverket fortsätter också att utveckla samarbetet 
med andra myndigheter och organisationer med gemen- 
samma informationsprojekt som stödjer verksamhetens  
fokusområden. Som exempel kan nämnas ett gemensamt 
test av julbelysning som genomfördes tillsammans med 
Energimyndigheten i samband med den årliga kampanjen 
inför jul.

Under 2014 har Elsäkerhetsverket fortsatt uppdraget 
med att bistå Statens energimyndighet i arbetet med den 
gemensamma webbportalen om vindkraft (vindlov.se). 
Samarbetet kommer att fortlöpa under 2015. 

VERKSAMHETSGRENENS KOSTNADER

Kostnader för prestationer och aktiviteter

 2014 2013 2012

Svara på frågor 3 676 3 492 3 369 

Föreläsningar och seminarier 477 1140 454 

Nyhetsbrev 269 291 297 

Trycksaker 580 511 837 

Informationsinsatser 3 712 3 518 2 678 

Samarbete 116 42 122 

Total kostnad (tkr) 8 831 8 993 7 757 

Totalt sett har verksamhetsgrenen Information haft mot-
svarande kostnader som 2013. Kostnaderna för webbut-
veckling har periodiserats.

ANALYS AV RESULTAT

Frågor om elsäkerhet ökar allmänt i samhället. Efterfrå-
gan på information inom alla verksamhetsgrenar i myndig-
heten fortsätter att öka, vilket bland annat visar sig genom 
att vi har fått fler prenumeranter på våra nyhetsbrev och fler 
frågor till myndigheten. 

Elsäkerhetsverket arbetar med information som ett verk-
tyg inom tillsyn och marknadskontroll. För att målet med 
ökad kunskap om elsäkerhet och EMC ska uppnås, krävs 
tillräckligt medvetande hos allmänheten och rätt kompetens 
hos dem som arbetar professionellt med el. I januari 2015 
lämnade Elbehörighetsutredningen sitt förslag om ett nytt 
behörighetssystem för elinstallatörer till regeringen. Försla-
get innebär bland annat att företagen får ta ett större ansvar 
för det arbete som görs och att det blir enklare för kunden att 
kontrollera. Om förslaget går igenom kommer det att ställa 
särskilda krav på information både till konsumenter och till 
elsektorn. I slutänden finns förhoppningar om att en ny re-
form kommer att bidra till ökad kunskap och förståelse för 
elsäkerheten i samhället.

Elsäkerhetsverkets strategi är att fortsätta prioritera 
och sprida saklig information som når fram och ger  
resultat över hela landet. I det arbetet är myndighetens 
operativa vision och kommunikationsstrategi värdefulla  
styrmedel och stöd.  Även det arbete som görs inom den ny-
inrättade Avdelningen för analys kommer att stärka kommu-
nikation och dialog med prioriterade målgrupper.
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ostphotos



Övrig återrapportering

Här redovisar Elsäkerhetsverket den övriga återrapportering 
som framgår enligt annan författning men som inte ryms inom 
myndighetens verksamhetsområden samt regeringsuppdrag.
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Målsättningen med Elsäkerhetsverkets kompetensförsörj-
ning är att verksamhetens mål ska uppnås genom att vi kan 
rekrytera och behålla god kompetens inom de områden 
myndigheten ansvarar för. 

Under 2014 har rekryteringar av medarbetare till vakanta  
tjänster kunnat genomföras.  

KOMPETENSUTVECKLING 2014

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 2014 
erbjudit de som arbetar på Avdelningen för produkter utbild-
ning i engelska, med fokus på teknisk och juridisk engelska. 

Medarbetare som regelbundet är talesperson för myn-
digheten i media har fått medieträning. Utbildningen 
innehöll teori blandat med praktiska övningar.

I samband med att Elsäkerhetsverket lanserat en ny 
webbplats har myndighetens sidansvariga fått utbildning 
i att skriva bättre texter för webbsidor. 

Vid några tillfällen har lunchseminarier genomförts, 
då myndighetens verksjurist haft en presentation av till 
exempel rollen som statsanställd och EU-rätten i korthet. 
Dessa seminarier har varit uppskattade av medarbetarna.   

Målsättingen är att alla medarbetare ska få en indivi-
duell kompetensutvecklingsplan. Den tas fram i samband 
med det årliga utvecklingssamtalet som genomförs med 
närmaste chef. Planen görs både på kort och på lång sikt 
och följs upp årligen.

ARBETSMILJÖ

I september 2014 genomfördes en medarbetarenkät som 
i stort visade på en fortsatt positiv utveckling. Även om 
utvecklingen är positiv, visar resultatet på områden som 
behöver förbättras. Dessa förbättringsområden kommer 
att sammanställas i handlingsplaner, dels för varje avdel-
ning och dels en gemensam plan för hela myndigheten. 
Handlingsplanen tas fram i samverkan mellan arbetsgiva-
ren och de fackliga organisationerna.

HÄLSA

För att stimulera till hälsofrämjande aktiviteter har alla 
medarbetare möjlighet att få ersättning för friskvård inom 
ramen för skattelagstiftningen. Ersättningen är 80 procent 
av kostnaden, maximalt 2 400 kronor/år. 

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

SJUKFRÅNVARO

Enligt 7 kapitlet 3 § förordning (2000:605) om årsredo-
visning och budgetunderlag ska myndigheten särskilt re-
dovisa de anställdas sjukfrånvaro. Den samlade sjukfrån-
varon för Elsäkerhetsverkets anställda uppgick 2014 till 
1,3 procent av den totala arbetstiden, vilket är något lägre 
än 2013. Av den totala sjukfrånvaron avser 46,8 procent 
långtidsfrånvaro (60 dagar eller mer).

Sjukfrånvaro (%)

 2014 2013 2012

Totalt 1,3 1,7 2,1

Kvinnor 0,7 3,8 2,9

Män 1,7 0,6 1,5

29 år eller yngre - - -

30–49 år  2,0 2,1 2,3

50 år eller äldre 0,8 1,4 1,8

antal - alltså Andel långtids- 

    sjukskrivna av totalt antal  

    sjukskrivna (60 dagar eller mer) 46,8 64,3 33,5

PERSONALSTATISTIK

Vid årets början var 47 personer anställda vid myndig-
heten och vid årets slut var 49 personer anställda. An-
ställningarna under 2014 räknat i årsarbetskraft är 46,5 
årsarbetare. Två tillsvidareanställda har slutat under året 
genom pensionsavgångar. Genomförda rekryteringarna 
avser återbesättningar av dessa.     

Personalrörlighet

 2014 2013 2012

Avgångar 2 3 4

Rekryteringar 2 6 12

ÅLDERSFÖRDELNING 

Medelåldern för de anställda är 48 år och är därmed något 
lägre jämfört med 2013.
 

Övrig återrapportering 
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AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET

AVGIFTER FRÅN PUBLIKATIONSFÖRSÄLJNING

För att sprida information tillhandahåller Elsäkerhetsverket 
publikationer för både bransch och allmänhet. Det är en 
avgiftsbelagd verksamhet, vilket innebär att myndigheten 
tar ut avgifter för publikationerna med stöd av 4 § avgifts-
förordningen (1992:191), utan den begränsning som före-
skrivs i paragrafens andra stycke. Intäkterna från publi-
kationerna disponeras av myndigheten med stöd av 25 § 
andra stycket avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten använder i stor utsträckning webb-
platsen och enklare informationsblad för att sprida in-
formation, i stället för att ta fram trycksaker. Det görs 
för att hålla en hög servicenivå och för att med hjälp av 
informationstekniken öka tillgängligheten till Elsäker-
hetsverkets verksamhet. Det är också ett led i myndighe-
tens miljöarbete. Publikationerna finns i pdf-format på 
webbplatsen och kan laddas ner utan kostnad. 

Mer information om publikationer finns under av-
snittet Information sid 30. 

Budget
2014

Utfall 
2014

Budget
2013

Utfall 
2013

Budget
2012

Utfall 
2012

Intäkter 50 30 50 40 60 42
Kostnader -200 -285 -100 -257 -150 -352
Resultat -150 -255 -50 -217 -90 -310

ÖVRIGA OFFENTLIGRÄTTSLIGA AVGIFTER

Elsäkerhetsverkets verksamhet finansieras delvis med en 
elsäkerhetsavgift, en ansökningsavgift (behörighetsavgift 

till och med 30 april 2014) och en avgift i samband med 
provning av elektrisk materiel. Elsäkerhetsavgiftens stor-
lek bestäms i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter 
på elområdet. Storleken på ansökningsavgiften regleras i 
elinstallatörsförordningen (1190:806), där det framgår att 
avgift för prövning av ansökan om behörighet ska följa §§ 
9-14 anslagsförordningen (1992:191) och att avgiftsklass 
3 ska tillämpas. När det gäller marknadskontroll av elek-
trisk materiel åläggs parten i de fall produkten får försälj-
ningsförbud (cirka 23 procent av fallen) att betala myndig- 
hetens kostnader för inköp och provning. Bestämmelser som 
rör rätten att ta ut ersättning för inköp och provningskost-
nader finns i ellagen (1997:657) och i föreskrifter som med-
delats med stöd av ellagen. Samtliga avgifter tillförs inkomst-
titel 2552: Övriga offentligrättsliga avgifter. Intäkterna som 
delvis finansierar Elsäkerhetsverkets verksamhet, uppgick  
under 2014 till 38 972 tkr (2013, 38 435 tkr).

På förslag från myndigheten har regeringen under året 
beslutat om en förändring från behörighetsavgift, som reg-
lerades i Elsäkerhetsverkets föreskrifter, till en ansöknings-
avgift (Elinstallatörsförordningen 190:191). Ändringen 
trädde ikraft 2014-05-01.

Syftet med ändringen var att staten ska få täckning 
för kostnader för handläggningen av ansökningar om  
behörighet. Tidigare betalade enbart den som blev be- 
viljad behörighet en avgift. Då handläggningstiden som re-
gel är densamma för de som beviljas behörighet och de som 
får avslag, bedömde regeringen att en ansökningsavgift är 
att föredra.



FYSISK LEVERANSSÄKERHET  

Regeringsuppdraget om Fysisk leveranssäkerhet omfattar 
perioden 2011 till 2014. Uppdraget innebär att Elsäker-
hetsverket efter överenskommelse med Energimarknadsin-
spektionen, ska utöva tillsyn avseende krav på trädsäkring. 
Energimarknadsinspektionen har enligt gällande rutiner 
meddelat Elsäkerhetsverket förslag på anläggningar för  
fysisk tillsyn under 2014.

Årets förslag har inriktats på områden där luftledningens 
innehavare angett att åtgärder vidtagits till följd av att tidi-
gare avbrott inträffat vid kraftiga oväder. Den fysiska till-
synen är hämtad från både mellan- och högspänningsan-
läggningar i intervallet 20 – 130 kilovolt. 

Totalt har 11,9 kilometer luftledning inspekterats. Bris-
ter har upptäckts vid två av de åtta områden som valts ut för 
fysisk tillsyn. Resultatet från den fysiska tillsynen har med-
delats till Energimarknadsinspektionen enligt gällande ru-
tiner. Uppdraget är nu avslutat. 

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 företa-
gens villkor. Tillväxtverket är den sammanhållande myn-
digheten och en rapport som beskriver vad Elsäkerhetsver-
ket gör för att leva upp till kraven ska lämnas varje år.

Bakgrunden till förenklingsuppdraget är den budget-

proposition för 2013 (prop.2012/2013:1 utg.omr.24) om 
sju mål för arbetet att förenkla för företag. 

Områden som de deltagande myndigheterna ska arbeta 
med under perioden är förutom kortade handläggningsti-
der även att fler företagare ska vara nöjda med sina kontakter 
med myndigheten samt att myndigheterna ska ha ett mer 
systematiskt samråd med företagare år 2020. En delrapport 
har sammanställts av Tillväxtverket som innehåller en första 
bild av arbetet på myndigheterna.

LADDINFRASTRUKTUR

Elsäkerhetsverket har på uppdrag av regeringen utrett in-
formationsbehovet och vad kraven på elsäkerhet innebär 
vid laddning av elfordon, samt vilka standarder som gäller. 
Allt fler fordon förväntas i framtiden att drivas med el. 
Det innebär att det kommer att behövas ett stort antal 
laddningsstationer både i privat regi och i offentlig miljö. 
De elströmmar som ska passera genom elinstallationen, 
när man laddar ett elfordon, är högre än normalt och sker 
under en längre tid. Det ställer krav på information om 
funktion och säkerhet.

Rapporten sammanfattar de olika metoder och tek-
niker för laddning av elfordon som finns och redogör för 
det nationella och internationella standardiseringsläget.  
Rapporten riktar sig till intresserade och de som är an-
svariga för elfordonsfrågor och lämnar förslag på fortsatta 
informationsinsatser. 
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Regeringsuppdrag

Foto: Istock.com

Foto: Mostphotos



Foto: Istock.com

Finansiell redovisning
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Foto: Mostphotos
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ALLMÄNT

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordning-
en (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 
Elsäkerhetsverkets redovisning följer god redovisningssed 
enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 2 kapitlet 
5 § förordningen om årsredovisning 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 be räknad ekonomisk livslängd på minst tre år redovi-
sas som an läggningstillgång. 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 överstigan-
de 20 tkr.

AVGIFTSINKOMSTER SOM INTE DISPONERAS  

AV MYNDIGHETEN

Utöver uppbörden av elsäkerhetsavgifter, behörighets-
avgiften/ansökningsavgiften samt ersättningen för 
provade produkter som delvis finansierar verksam-
heten, administrerar Elsäkerhetsverket elberedskaps-
avgift en. Den finansierar beredskapsverksam het vid 
Svenska Kraftnät.  Elsäkerhetsverket administrerar även 
nät övervakningsavgiften, som finansierar verksamhet för 
nät  myndig heten.

Redovisnings- och  
värderingsprinciper
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Resultaträkning

Belopp i tkr 2014  2013

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Intäkter av anslag not 1 52 909 51 010 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar not 2 76 85 

Intäkter av bidrag not 3 2 000 2 009 

Finansiella intäkter not 4 29 58 

Summa  55 014 53 162 

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Kostnader för personal not 5 -37 407 -35 148 

Kostnader för lokaler  -2 910 -2 975 

Övriga driftskostnader  -14 287 -14 620 

Finansiella kostnader not 6 -7 -16 

Avskrivningar och nedskrivningar  -401 -403 

Summa  -55 014 -53 162 

VERKSAMHETSUTFALL  0 0 

UPPBÖRDSVERKSAMHET

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras not 7 320 658 319 187 

Medel som tillförts statens budget från

uppbördsverksamhet  -320 658 -319 187 

Saldo  0 0 

 

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING  0 0 
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Balansräkning
Belopp i tkr  2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar  not 8 1 127 20

Summa  1 127 20

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet not 9 265 282

Maskiner, inventarier, installationer m.m.       not 10 439 755

Summa  703 1 037

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos andra myndigheter not 11 474 829

Övriga kortfristiga fordringar not 12 97 72

Summa  571 901

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader not 13 490 575

Summa  490 575

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket not 14 -713 - 1 399

Summa  -713 -1 399 

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret not 15 5 550 6 444

Summa  5 550 6 444

SUMMA TILLGÅNGAR  7 728 7 577

KAPITAL OCH SKULDER   

Myndighetskapital not 16  

Statskapital  24 24

Summa  24 24

Avsättningar.   

Avsättningar för pension not 17 49 0

Summa  49 0

Skulder m.m.   

Lån i Riksgäldskontoret not 18 715 756

Kortfristiga skulder till andra myndigheter  1 239 980

Leverantörsskulder  2 220 2 450

Övriga kortfristiga skulder not 19 661 684

Summa  4 834 4 870

Periodavgränsningsposter   

Upplupna kostnader not 20 2 821 2 683

Summa  2 821 2 683

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  7 728 7 577
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Anslagsredovisning
Belopp i tkr

Anslag (ramanslag)

Utgiftsområde 6 4:1   

    Elsäkerhetsverket (ramanslag)

Anslagspost 1 Elsäkerhetsverket  1 843 52 507 -302 54 048 -52 990 1 058

SUMMA 1 843 52 507 -302 54 048 -52 990 1 058

Vid utgången av 2013 redovisades ett utgående överföringsbelopp som översteg 3 procent.
2014 disponerar myndigheten 3 procent av anslagssparandet och det överskjutande beloppet (302 tkr) redovisas som en indragning

Ingående 
överförings-

belopp

Årets 
tilldelning enl. 
regleringsbrev

Indragning Totalt 
disponibelt 

belopp

Utgifter Utgående  
överförings- 

belopp

Redovisning mot inkomsttitel

Belopp i tkr

Inkomsttitel Avgift Beräknat belopp Inkomster 2014

2552 05 Övriga offentligrättsliga avgifter Elsäkerhetsavgift 35 900 36 130

2552 05 Övriga offentligrättsliga avgifter Behörighet-/ansökningsavgift 2 000 2 562

2552 05 Övriga offentligrättsliga avgifter Nätövervakningsavgift  21 000 20 853

2552 05 Övriga offentligrättsliga avgifter Elberedskapsavgift  261 500 260 833

2552 05 Övriga offentligrättsliga avgifter Ersättning för provade produkter 600 281

Summa  321 000 320 658
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Uppgifter om rådsledamöter och ledande befattningshavare
Arvoden avser 2014, utbetalade januari 2015. Belopp i kr.

Namn Lön och annan ersättning Andra råds- och styrelseuppdrag

Elisabet Falemo   Elektriska Nämndens styrelse, ordförande
Månadslön 90 500 kronor.  SEK Svensk Elstandards styrelse
Disponerar en personbil för  
resor i tjänsten och för 
privat bruk.
Total kontant bruttolön 1 107 545:-

Thomas Korssell 1 950:- –
Bo-Göran Ahl 2 925:- – 
Lars Eklund 3 900:- –
Matz Tapper 3 900:- Svenska Kraftnäts Driftråd
Barbro Köhler Krantz 2 925:- SWEDAC:s insynsråd, Svenska ILO-kommittéen
Stina Wallström 1 950:- SEK Svensk Elstandards Fullmäktige, vice ordförande   
  CEN-Technical Board
Mikael Schmidt 3 900:- Centrum för personsäkerhet, styrelse, Karlstads universitet.
Tina Nordling 3 900:- –
Jan Siezing 3 800:- Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter i Nyköping AB
  Installations Certifiering i Stockholm AB
  WorldSkills Sweden AB
  MoJ vin & gastro AB
  SEK Svensk Elstandards styrelse

Tilläggsupplysningar och noter

Ledamöter i Elsäkerhetsrådet 2014
Elisabet Falemo ordf.
Elsäkerhetsrådet
GD Elsäkerhetsverket 

Bo-Göran Ahl 
Elsäkerhetsbyrån

Mikael Schmidt 
Enhetschef
Konsumentverket

Barbro Köhler Krantz
Senior analytiker 
Arbetsmiljöverket

Thomas Korssell
VD
SEK Svensk Elstandard

Stina Wallström  
Produktsäkerhetsansvarig 
Teknikföretagen

Tina Nordling
Ombudsman
Svenska Elektrikerförbundet

Lars Eklund 
Enhetschef
Post- och telestyrelsen

Jan Seizing  
VD 
Elektriska Installatörs- 
organisationen EIO

Matz Tapper
Teknikansvarig elnät 
Svensk Energi

Saknas på bilden gör Stina Wallström

Foto: Elsäkerhetsverket.
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Belopp i tkr

Not 1 Intäkter av anslag

 2014 2013 

Anslagsförbrukning enligt anslagsredovisningen 52 990 51 065

Anslagsavräkning avseende semesterlöne- 

    skuld före 2008 redovisas direkt mot  

    avräkning med statsverket -82 -55

Summa  52 909 51 010

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

 2014 2013 

Försäljning av publikationer enligt  

  4 § avgiftsförordningen 31 40

Övriga intäkter enligt   

  15 § avgiftsförordningen 3 5

Intäkter av andra ersättningar 43 40 

Summa  76 85

Not 3 Intäkter av bidrag 

 2014 2013

Bidrag från Myndigheten för samhällsskydd 

  och beredskap 2 000 2 000

Övriga bidrag 0 9 

Summa  2 000 2 009

Not 4 Finansiella intäkter  

 2014 2013

Ränta på räntekonto hos Riksgälden 29 58 

Summa  29 58 

Not 5 Kostnader för personal  

  2014 2013

Lönekostnader, exklusive arbetsgivaravgifter,  

  pensionspremier m.m. 23 784 22 197

Övriga kostnader för personal 13 623 12 951 

Summa  37 407 35 148 

2014 är lönekostnaderna 1 587 tkr högre än 2013. Detta beror på att 

vakanta tjänster tillsatts under senare delen av 2013.

Not 6 Finansiella kostnader 

  2014 2013 

Ränta på lån hos Riksgälden 4 9 

Övriga finansiella kostnader 3 7 

Summa  7 16 

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

 2014 2013

Sanktionsavgifter 0 50

Elsäkerhetsavgift 36 130 36 017 

Behörighets-/ansökningsavgift 2 562 1 889 

Nätövervakningsavgift 20 853 20 808 

Elberedskapsavgift 260 833 259 940 

Ersättning för provade produkter 281 529 

Ränteintäkter uppbörd 0 4 

Summa 320 658 319 187 

Utöver uppbörden av elsäkerhetsavgiften, ansökningsavgift för 

behörighet (t.o.m. 2014-04-30 behörighetsavgift) samt ersättningen 

för provade produkter som delvis finansierar Elsäkerhetsverkets 

verksamhet, administrerar Elsäkerhetsverket elberedskaps-

avgif ten samt nätövervakningsavgiften. Elberedskapsavgiften 

finansierar beredskapsverksam het vid Svenska Kraftnät samt nät

övervakningsavgiften finansierar verksamhet vid nät  myndig heten 

(Energimarknadsinspektionen).

Not 8 Rättigheter och andra immateriella tillgångar

 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde 2 404 2 404 

Årets anskaffningar 1 140 0

Summa anskaffningsvärde 3 544 2 404 

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 385 - 2 370

Årets avskrivningar -33 - 15

Summa ackumulerade avskrivningar -2 418 - 2 385 

Bokfört värde 1 127   20

Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet

 2014-12-31    2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde  2 949 2 667

Pågående förbättringsutgifter  

på annans fastighet  35 282

Summa anskaffningsvärde  2 985 2 949

Ingående ackumulerade avskrivningar  -2 667 - 2 667 

Årets avskrivningar  -53 0 

Summa ackumulerade avskrivningar  -2 720 - 2 667 

Bokfört värde  265 282

Noter till resultaträkning och balansräkning

Foto: Elsäkerhetsverket.



Not 10 Maskiner, inventarier m.m.

 2014-12-31    2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde  3 946 3 865 

Årets anskaffningar  0 81 

Summa anskaffningsvärde  3 946 3 946 

Ingående ackumulerade avskrivningar  -3 190 - 2 802 

Årets avskrivningar  -316 - 389 

Summa ackumulerade avskrivningar  -3 506 - 3 190 

Bokfört värde  439  755 

I posten ingår finansiell leasing av datorer. Under året har dessa 

skrivits av med 21 tkr och dessa är nu helt avskrivna.

Not 11 Fordringar hos andra myndigheter

 2014-12-31    2013-12-31

Fordringar hos andra myndigheter 0 27 

Fordran mervärdesskatt 474 801 

Summa  474 829 

Not 12 Övriga kortfristiga fordringar

 2014-12-31    2013-12-31

Fordringar avseende uppbörd 97 72  

Summa  97 72 

Not 13 Periodavgränsningsposter

 2014-12-31    2013-12-31

Förutbetalda hyror – utomstatliga 490 499  

Övriga förutbetalda kostnader – utomstatliga 0 76 

Summa  490 575 

Not 14  Avräkning med statsverket

Uppbörd 2014-12-31     2013-12-31

Ingående balans -73 - 73

Redovisat mot inkomsttitel -320 658 - 319 187 

Uppbördsmedel som betalats till icke

  räntebärande flöden 320 640 319 139

Övergångseffekt avseende redovisning  

  mot inkomsttitel 0 0

Summa -91 - 73 

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -1 843  - 3 258 

Redovisat mot anslag 52 990 51 065

Anslagsmedel som tillförs räntekonto -52 507 - 51 375 

Återbetalning av anslagsmedel (+) 302 1 725

Summa -1 058 - 1 843

Fordran avseende semesterlöneskuld

Ej avräknat mot anslag

Ingående balans 517 573  

Redovisat mot anslag under året 

  enligt undantagsregeln -82 - 55

Summa 436 518 

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 320 649 319 187

Utbetalningar i icke räntebärande flöde 9  47

Betalningar hänförbara till  

   anslag och inkomsttitlar -320 640 - 319 139

Saldo 0 0

Summa avräkning till statsverket -713 - 1 399 

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln avser till sin 

helhet minskning av semesterlöneskuld intjänad före 2008-12-31.

Not 15 Behållning räntekonto Riksgäldskontoret

 2014-12-31    2013-12-31

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 5 550 6 444

Summa  5 550 6 444

Beviljad räntekontokredit för 2014 är 3 000 tkr. Under året har 0 tkr 

utnyttjats.

Not 16 Förändring av myndighetskapital
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Stats- 
kapital

Balanserad  
kapitalför-

ändring

Kapitalför-
ändrin enl.

resultaräkning Summa

Utgående balans 2013 24 0 0 24

Ingående balans 2014 24 0 0 24

Summa årets 
förändring 0 0 0 0

Utgående balans 2014 24 0 0 24
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Not 17 Avsättningar för pensioner och liknande 

förpliktelser

 2014-12-31 2013-12-31

Årets pensionskostnad 85 0

Årets pensionsutbetalning -37 0

Summa 49 0 

Not 18 Lån i Riksgäldskontoret

 2014-12-31 2013-12-31

Ingående skuld 756 999

Nyupptagna lån 144 0

Årets amorteringar -185 - 244

Utgående balans 715 756

Beviljad låneram är 3 500 tkr för år 2014

Not 19 Övriga kortfristiga skulder

 2014-12-31 2013-12-31

Personalens källskatt 642 608 

Pensionsskuld Kåpan extra  19 52 

Övrigt 0 24 

Summa 661 684 

Not 20 Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 2014-12-31 2013-12-31

Upplupna löner 118 29

Upplupna semesterlöner 1 675 1 562 

Skuld sociala avg – löneskuld 39 9

Skuld sociala avg – semesterlöneskuld 829 773

Övriga upplupna kostnader – inomstatliga 135 135

Övriga upplupna kostnader – utomstatliga 25 175

Utgående balans 2 821 2 683



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 20 februari 2015

Sammanställning över väsentliga uppgifter

Belopp i tkr 2014         2013           2012 2011 2010 

Låneram       

Beviljad låneram   3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 

Utnyttjad låneram   715 756    999 833 1 988 

       

Kontokrediter hos Riksgäldskontoret       

Riksgäldskontoret Räntekontokredit   3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Max utnyttjad under året    0 0 0 1 429 2 108

RÄNTOR AVSEENDE RÄNTEKONTO I RIKSGÄLDSKONTORET       

Ränteintäkter   29 58 84 60 3

Räntekostnader   0 0 0 0 0

AVGIFTSINTÄKTER       

Intäkter som disponeras av myndigheten       

Beräknat belopp enligt regleringsbrev   50 50 50 50 500

Utfall   76 57 142 142 148

Intäkter som inte disponeras av myndigheten       

Beräknat belopp enligt regleringsbrev   321 000 317 000 315 000 308 000 308 000

Utfall   320 658 319 187 316 922 315 750 313 180

Anslagskredit       

Beviljad anslagskredit   1 575 1 541 1 533 1 489 4 400

Utnyttjad anslagskredit   0 0 0 0 2 469

ANSLAG       

Anslagssparande   1 058 1 843 3 258 1 993 0

Varav intecknat   0 0 0 0 0

ÅRSARBETSKRAFTER OCH ANSTÄLLDA        

Antalet årsarbetskrafter (st)   46,5 43,2 41,7 40,0 42,4

Medelantalet anställda (st)   48,0 44,2 42,3 42,0 43,2

DRIFTKOSTNAD PER ÅRSARBETSKRAFT   1 183 1 231 1 213 1 155 1 091

KAPITALFÖRÄNDRING       

Årets kapitalförändring   0 0 0 -13 -272

Balanserad kapitalförändring   0 0 0 -407 -136
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Elsäkerhetsverket finns i Kristinehamn.  
Stockholm, Umeå och Hässleholm.  
Huvudkontoret ligger i Kristinehamn

Alla våra kontor nås via tel:  
Tel: 0550-851 00 
fax: 0550-851 01 eller  
e-post: registrator@elsakerhetsverket.se

ELSÄKERHETSVERKET 

Södra torget 3
Box 4, 681 21 Kristinehamn

STOCKHOLM

Drottningsholmsvägen 37  
111 57 Stockholm

Adresser och telefonnummer

UMEÅ

Riddargatan 8 
903 27 Umeå

HÄSSLEHOLM

Viaduktgatan 24 
281 38 Hässleholm
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TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL
Vi arbetar för hög elsäkerhet och för att 

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


