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ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT ÅR! En viktig milstolpe  
i elsäkerhetshistorien är att vi 1 juli 2017 fick ny el- 
säkerhetslag med nya och tydligare regler kring 
elinstallationer. De tidigare grundfundamenten för 
elsäkerheten finns kvar, men nu har alla företag som 
utför elinstallationer en tydlig roll och måste uppfylla 
vissa krav. Genomförandet av den nya lagstiftning-
en har tagit flera år och på många sätt påverkat hela  
Elsäkerhetsverket. Under året kunde vi bland mycket 
annat ta beslut om nya föreskrifter och publicera en 
handbok till stöd för företagens förberedelser och 
arbete. Ett nytt användarvänligt företagsregister öpp-
nade i januari. En e-tjänst gör det nu möjligt för alla 
som ska beställa elarbeten att "Kolla elföretaget". Stora 
informationsinsatser, med för oss ganska okonven- 
tionella metoder, har gjorts för att nå ut till alla berör-
da företag och göra konsumenterna medvetna om sitt  
ansvar och sina möjligheter.

Under hösten översteg antalet registrerade före-
tag 10 000, vilket är ett bevis för att våra och många 
andra aktörers information nått ut. Vårt arbete 
fortsätter nu med att bland annat ta hand om de an-
mälningar vi får gällande ej registrerade elinstal-
lationsföretag och att utveckla effektiva tillsynsme-
toder. Vi får allt fler besökare till vår webbplats och 
antalet frågor per telefon och mejl ökar ständigt.  
Elsäkerhetsverkets medarbetare har också utvecklat 
sina förmågor genom att hålla föredrag och delta vid 
mässor, vilket vi kommer att fortsätta med. Våra rapp- 
orter och våra nyheter om bristfälliga elektriska  
produkter väcker stort intresse och bidrar till att  
medvetandet om elsäkerhet och elektromagnetisk 
kompatibilitet ökar. 

Förnyelsearbetet är en del av det utvecklingsarbete 
som genomförs inom hela Elsäkerhetsverket. Vi blev 
naturligtvis omåttligt stolta när vi i november fick ut-
märkelsen Sveriges Modernaste Myndighet 2017 vid 
Kvalitetsmässan i Göteborg. Motiveringen löd: ”På 
den här myndigheten har man vågat ompröva gamla 
arbetssätt och idag utförs uppdraget på ett nytt sätt och 
med ett tydligt fokus på att uppnå största möjliga sam-
hällsnytta. Under omställningsarbetet har myndighe-

ten visat på sin förmåga att agera snabbfotat, och på 
värdet av öppenhet mot och involvering av sina intress- 
enter. På myndigheten ser man hellre möjligheter än 
hinder och gör inte saker svårare än de behöver vara. 
Här står också utvecklingen av statstjänstemannaroll- 
en högt på agendan och medarbetarna ser sig som am-
bassadörer för myndigheten och dess uppdrag.”

Elsäkerhetsverket bildades 1993 efter att under 
lång tid funnits inom ramen för andra myndigheter. 
Det är nu tio år sedan huvudkontorets verksamhet  
lokaliserades till Kristinehamn, och är nu väl förank-
rad där. Med den breda kompetens som byggs upp 
under alla år är Elsäkerhetsverket en effektiv och aktiv 
myndighet som med entusiasm följer även nya ener-
gitekniker, nya beteendemönster och nya typer av fö-
retag. 2018 firar vi också 25-årsjubileum med blicken 
fäst i framtiden.

Stort tack till alla medarbetare, Elsäkerhetsrådet och 
våra samarbetsparter. Tillsammans gör vi Elsäker-
hetsverket till en kraft att räkna med!

Elisabet Falemo

Generaldirektör

GD har ordet

» Grundläggande för allt 
vårt engagemang och arbete 

är vår vision Trygg och 
störningsfri el. « 

Foto: John Persson
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5

ELOLYCKOR
Elolycksfallsrapporten avseende 2016 
publicerades i maj 2017. Rapporten finns att  
ladda ned på Elsäkerhetsverkets webbplats.

NYHETER TILL MÅNGA
23 700 prenumeranter får aktuell information  
genom nyhetsbrevet Aktuellt och nyhetsbrevet  
till elinstallatörer och elinstallationsföretag.

NYA VERKTYG FÅR SPRIDNING
Publikationerna Handbok - Elinstallationer enligt 
elsäkerhetslagen och När du ska tillverka eller sälja 
produkter får god spridning. Båda finns att ladda 
ned i Elsäkerhetsverkets publikationsshop. 

Ökat genomslag i  
sociala medier med

Året i korthet

159 459stoppade 
produkter

avslutade  
tillsynsärenden 

Fakta i siffror
2017:   

1576

55%

auktorisations-
ansökningar  

Elolyckor 2016
Rapport

397 marknadskontrollerade 
produkter 

FARLIGA USB-LADDARE 
UPPMÄRKSAMMAS
Granskning av USB-laddare visar att 
en fjärdedel var direkt livsfarliga. Drygt 
40 procent saknar den dokumentation 
som krävs för att få sälja produkten på 
den svenska marknaden.

OBEHÖRIGT ELARBETE  
UPPMÄRKSAMMAS
Rapporten "Information vid försäljning av  
elmateriel" visar att obehörigt elinstallations- 
arbete förekommer i tre av tio hushåll.

ÅRETS PLANERINGSDAGAR
Samtliga medarbetare träffas och arbetar 
med planering inför 2018 samt den 
gemensamma värdegrunden.

E-TJÄNST FÖRETAGSREGISTRERING ÖPPNAR
Registret för elinstallationsföretag öppnar 16 januari  
och 42 000 elinstallatörer får brev från GD.

SVERIGES MODERNASTE  
MYNDIGHET
14 november får Elsäkerhetsverket  
utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet  
2017 vid Kvalitetsmässan i Göteborg.

NYA ELSÄKERHETSLAGEN TRÄDER I KRAFT
Den nya elsäkerhetslagen börjar gälla 1 juli och nu kan  
allmänheten kolla elföretaget i en e-tjänst på webbplatsen.

LYCKAD KONSUMENTMÄSSA
Många besöker vår monter på  
konsumentmässan Hem, Villa &  
Bostadsrätt i Stockholm
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2017
ELFACKMÄSSAN I GÖTEBORG
All-time-high med besökare  
vid Elfackmässan i Göteborg. 
Elsäkerhetsverket får mycket frågor  
om nya lagstiftningen.

LASER OCH 
PREMIER - JULENS 
FOKUSOMRÅDEN
Vi granskar laserteknik för 
julbelysning och om premier 
från jultidningsförsäljning 
uppfyller kraven på elsäkerhet.

Handbok
Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen

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

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

UTGÅVA 1

När du ska tillverka 
eller sälja produkter
När du ska tillverka 
eller sälja produkter

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

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

BRA START FÖR  
"KOLLA ELFÖRETAGET"
Mätningar i slutet av året visar att 
cirka 26 000 sökningar i e-tjänsten 
Kolla elföretaget har genomförts 
under drygt två månader.
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ELSÄKERHETSVERKET HAR CIRKA 55 ANSTÄLLDA 

och leds av generaldirektören. Huvudkontoret ligger 
i Kristinehamn. 

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

Avdelningen för produkter arbetar bland an-
nat med att utföra marknadskontroller av elektriska  
produkter och medverkar i utvecklingen av de natio-
nella och internationella regelverken för elsäkerhet 
och EMC.

Avdelningen för analys arbetar bland annat med  
att utveckla olika metoder som komplement till tradi- 
tionell tillsyn och marknadskontroll. Genom kvali-
ficerade analyser och strategier arbetar myndigheten 
för att nå verksamhetsmålen. Avdelningen för analys 
har även ansvar för regeringsuppdrag, handläggning 
av ansökan om auktorisation för elinstallationsarbete 
samt registrering av företag som ska utföra elinstalla-
tioner på annans anläggning.

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

Elsäkerhetsverket har ett insynsråd, Elsäkerhets-
rådet, som har nio ledamöter utsedda av regeringen. 
Deras uppgift är att stödja generaldirektören i frågor 
om myndighetens verksamhet, se sidan 45.

Elsäkerhetsverkets organisation

Avdelningen för
produkter

Avdelningen för
analys

Avdelningen för
verksamhetsstöd

Generaldirektör Elsäkerhetsrådet

Avdelningen för 
anläggningar

Regionkontor
nord

Regionkontor
öst

Regionkontor
väst

Regionkontor
syd
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Resultatredovisning

Foto: Daniel Dahlgren
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Verksamhetens kostnader
Elsäkerhetsverkets totala kostnader för verksamheten  
år 2017 uppgick till 60 038 tkr.

Verksamhetens kostnader (tkr)

61 000 

60 000 

59 000

58 000

57 000

56 000

55 000

54 000

53 000

52 000

51 000

2017

60 038

20152016

55 162

58 427

 

Verksamhetens kostnader för 2017 är 1 611 tkr högre än 
för 2016. De ökade kostnaderna beror i huvudsak på extra 
informationsinsatser som gjorts i samband med genomför-
andet av behörighetsreformen samt ökade lönekostnader.  
Ytterligare redovisning av kostnader framgår av redovis-
ningen vid respektive verksamhetsgren. 

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

Verksamhetens kostnader fördelade på  
verksamhetsområden (tkr) 

2017 2016 2015

Normgivning och standardisering 3 357 3 837 3 783

Tillsyn 31 396 32 246 36 850

Behörighet och tillstånd 6 609 9 771 4 161

Information 18 676 12 572 10 367

Totalt 60 038 58 427 55 162

ELSÄKERHETSVERKETS  

KOSTNADSFÖRDELNINGSMODELL

Elsäkerhetsverket har valt att i huvudsak fördela over-
headkostnader procentuellt på samtliga prestationer och 
aktiviteter som identifierats under respektive verksam-
hetsgren. Vissa av Elsäkerhetsverkets valda prestationer 
består av ett stort antal avslutade ärenden, exempelvis  
avslutade tillsynsärenden. Eftersom mängden ärenden som 
är öppna över ett årsskifte inte skiljer sig särskilt mycket 
mellan åren, så är det årets kostnader som fördelas på an-
talet avslutade ärenden. Ingen hänsyn tas till att vissa ären-
den 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.  

2017 2016 2015

Anslag Övriga Totala 
intäkter

Anslag Övriga Totala 
intäkter

Anslag Övriga Totala 
intäkter

Normgivning och standardisering 3 357 0 3 357 3 837 0 3 837 3 783 0 3 783

Tillsyn 31 346 50 31 396 31 964 282 32 246 34 241 2 609* 36 850

Behörighet och tillstånd 6 468 141 6 609 9 771 0 9 771 4 161 0 4 161

Information 18 552 124 18 676 12 551 21 12 572 10 353 14 10 367

Totalt 59 723 315 60 038 58 124 303 58 427 52 539 2 623 55 162

Verksamhetens intäkter fördelade på verksamhetsområden (tkr)

* Högre intäkter, jämfört med 2016 och 2017, avser bidrag från MSB, för finansiering av krisberedskapsprojekt inom ramen av 2:4 anslag.
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Verksamhetsområdet är uppdelat i två verksamhetsgrenar  
Normgivning och Standardisering. Enligt Elsäkerhetsverkets 
instruktion ska myndigheten

• se till att de regelverk och rutiner som myndig- 

heten disponerar över är kostnadseffektiva och 

enkla för medborgare och företag. 

• följa den internationella utvecklingen och främja 

svenskt deltagande i internationellt samarbete 

inom sitt verksamhetsområde.

• samverka med berörda myndigheter, med 

organisationer för näringsliv och arbetstagare 

samt med andra intresseorganisationer.

Normgivning och standardisering

Kostnader fördelade på verksamhetsgrenar (tkr)

Verksamhetsområdets totala kostnader 3 357 tkr.
3 059

298

	Normgivning 

	Standardisering

Foto: Mostphotos
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Den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslagstiftning i 
kraft. Genom regleringen har Sverige fått ett helt nytt  
system för vilka krav som gäller för den som utför elin- 
stallationer. Det svenska regelverket om elsäkerhet utgår 
nu från elsäkerhetslagen (2016:732), elsäkerhetsförord-
ningen (2017:218) och ett antal myndighetsföreskrif-
ter som Elsäkerhetsverket givit ut. I den nya lagen finns 
bland annat krav på hur elinstallationsarbete ska utföras,  
vilken kompetens företaget som utför installationen  
måste ha, hur man ska säkerställa kompetensen hos de som 
utför arbetet samt krav på egenkontrollprogram för verk-
samheten. Det är elinstallationsföretagen som ansvarar  
för att dessa krav är uppfyllda. Lagstiftningen reglerar 
även fortsatt frågor om elsäkerhet vid starkströmsan- 
läggningar, elektrisk utrustning, och om auktorisation  
för elinstallatörer. De bestämmelser om elsäkerhet som 
tidigare fanns i 9 kap. ellagen (1997:857) har upphävts. 
Så är även fallet med tidigare gällande starkströmsför-
ordning (2009:22), förordning (1993:1068) om elektrisk  
materiel och elinstallatörsförordning (1990:806). 

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

Elsäkerhetsverkets prestationer inom normgivning 
redovisas genom antalet beslut om upphävda, nya eller 
ändrade föreskrifter. Aktiviteter som utförs inom norm-
givningen är bland annat förslag på ändringar av lag eller 
förordning samt samarbete med andra aktörer.

Elsäkerhetsverkets föreskriftsarbete genomförs i  
enlighet med myndighetens regelgivningspolicy.

BESLUT OM FÖRESKRIFTER 

NYA FÖRESKRIFTER OM OHARMONISERAT  

ELEKTRISK MATERIEL

Elsäkerhetsverket har beslutat om en ny föreskrift 
(2017:1) om ersättning och avgifter vid marknadskontroll 
av viss elektrisk utrustning. Bestämmelserna träffar sådan 

elektriskt utrustning som inte omfattas av lågspännings-
direktivet (direktiv 2014/35/EU). Förskrifterna reglerar 
i vilka situationer Elsäkerhetsverket kan ta ut avgift för 
genomförd provning och inköp av elektrisk utrustning, 
samt reglerar när Elsäkerhetsverket ska lämna ersättning 
till en ekonomisk aktör för utrustning som har rekvirerats 
i samband med marknadskontroll. 

NYA FÖRESKRIFTER OM ELINSTALLATIONSARBETE, 

ELINSTALLATIONSFÖRETAG OCH AUKTORISATION

Elsäkerhetsverket har under 2017 beslutat om tre nya  
föreskrifter med anledning av den nya elsäkerhetslagen. 

Genom föreskrifterna införs de nya bestämmelser som 
krävs för att behörighetsreformen ska få avsedd effekt, till 
exempel regler om egenkontrollprogram och hur elinstalla- 
tionsarbete ska utföras. Samtidigt anpassas befintliga  
föreskrifter till det nya regelverket. Läs mer om behörig-
hetsreformen på sidan 38.

Följande föreskrifter har beslutats.
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd 

(2017:2) om elinstallationsarbete.
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:3) om 

elinstallationsföretag och om utförande av 
elinstallationsarbete.

• Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:4) om 
auktorisation som elinstallatör.

 

ÖVERSYN AV LAG OCH FÖRORDNING

Under åren 2015 och 2016 pågick ett intensivt arbete med 
att se över befintliga lagar och förordningar och att få fram 
nya bemyndiganden med anledning av nya produktdirek-
tiv och den påbörjade behörighetsreformen.

Under 2017 har arbetet varit inriktat på att fånga upp 
eventuella behov av tillägg eller förändringar av det nya 
regelverket. 

Elsäkerhetsverket har även under flera års tid, i sam- 
arbete med departement och berörda myndigheter,  
arbetat med ett förslag kring förändrat regelverk rörande 
vissa avgifter på elområdet. Förslaget har berört elsäker-
hetsavgiften, elberedskapsavgiften samt nätövervaknings-
avgiften. Under hösten 2017 beslutade regeringen om en 
ny förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nät- 
övervakningsavgift och elsäkerhetsavgift som träder i 
kraft den 1 januari 2018.

Verksamhetsgren Normgivning

2017 2016 2015

Antal beslut om föreskrifter 4 5 5

Årsarbetskraft 0,3 0,2 0,5

Kostnad (tkr) 693 447 997

Prestation beslut om föreskrifter 
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SAMARBETE

Inom verksamhetsgrenen Normgivning samarbetar Elsä-
kerhetsverket med regeringen, myndigheter, branschorga-
nisationer med flera.

VERKSAMHETSGRENENS KOSTNADER

Kostnader för prestationer och aktiviteter

2017 2016 2015

Beslut om föreskrifter 693 477 997

Översyn av lag och förordning 67 99 196

Samarbete 56 524 56

Kostnad* (tkr) 816 1 100 1249

*I beloppen ingår kostnader för så kallade enskilda prestationer som 
upparbetats tidigare år (518 tkr). Principerna för kostnadsfördelning 
framgår på sidan 8.

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

Under 2017 har arbetet i huvudsak fokuserat på att 
fatta beslut om författningar med anledning av den nya 
elsäkerhetslagen. 

ANALYS AV RESULTAT

Sammantaget har Elsäkerhetsverkets arbete inom verk-
samhetsgrenen under 2017 lett till att Elsäkerhetsverket 
har beslutat om de föreskrifter som behövs för att behö-
righetsreformen ska kunna konkretiseras och genomföras 
i rätt tid.

Elsäkerhetsverket bedömer att ett ökat fokus på dia-
log med berörda parter gör att de beslutade föreskrifterna 
får ett ökat genomslag. Möjligheten att påverka innehållet  
högre grad gör också att reglernas innehåll stämmer  
bättre överens med de behov som finns. Ändamålsenliga 
föreskrifter leder till bättre regelefterlevnad inom om-
rådena elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC).
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Verksamhetsgren Standardisering

Sedan flera år är Elsäkerhetsverkets föreskrifter upp-
byggda på sådant sätt att de främst innehåller grund- 
läggande krav på god elsäkerhetsteknisk praxis och några få  
detaljkrav. Det vill säga det nationella regelverket för 
elanläggningar i Sverige är begränsat till att i huvudsak 
innehålla övergripande säkerhetskrav. Föreskrifterna 
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 säker-
hetskravet. Detsamma gäller produkter som är tillverkade 
enligt harmoniserade standarder. De förväntas uppfylla 
de övergripande säkerhetskrav som anges i föreskrifterna. 
Detta förfaringssätt har gällt för huvuddelen av det elek-
triska materiel som säljs i Sverige sedan anslutningen till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 1994. 
Utifrån detta är Elsäkerhetsverkets engagemang i stan-
dardiseringsarbetet viktigt för att en god lägsta säkerhets-
nivå i utrustning, elektrisk materiel och elanläggningar  
ska upprätthållas.

STANDARDISERING

Elsäkerhetsverket deltar aktivt i standardiseringsarbetet 
på det elektrotekniska området. Det sker med egen per-
sonal eller i samarbetsprojekt inom den svenska national-
kommittén för standardisering SEK Svensk Elstandard, 
där Elsäkerhetsverket är medlem.

Prestation Standardisering

2017 2016 2015

Medverkan i antal kommittéer 17 17 17

Årsarbetskraft 1,2 0,8 0,9

Kostnad (tkr) 3 059 2 369 2 448

Under 2017 har Elsäkerhetsverket deltagit i det natio-
nella och internationella standardiseringsarbetet genom 
att medverka i 17 tekniska kommittéer (TK) genom SEK 
Svensk Elstandard. Det innebär ett deltagande i nästan 
oförändrad omfattning jämfört med tidigare år. Elsäker-
hetsverket deltar med funktionärer i de tekniska kommit-
téer som har störst betydelse för myndighetens uppdrag. 

Under 2017 har Elsäkerhetsverket haft ordförande-
poster i följande tekniska kommittéer 
• TK 23 Installationsmateriel 
• TK 99 Högspänningsställverk.

Elsäkerhetsverket har också haft sekreterarrollen i
• TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
• TK 78 Säkerhet vid arbete.

Generaldirektören är ledamot i SEK Svensk Elstandards 
styrelse och den tekniska direktören är ledamot i styrelsen 
för European Committee for Electrotechnical Standardi-
zation (CENELEC). 

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 myndig- 
heten följer och bevakar tillämpningen av standarder.

VERKSAMHETSGRENENS KOSTNADER

De totala kostnaderna för standardiseringsarbetet uppgick 
under 2017 till 3 059 tkr. Det är en ökning jämfört med 
föregående år då kostnaden uppgick till 2 369 tkr.

ANALYS AV RESULTAT

Arbetet inom standardiseringsområdet har fortskridit 
enligt plan under 2017. Arbete med att introducera ytter- 
ligare inspektörer i arbetet pågår, samtidigt som några 
medarbetare lämnat eller bytt kommitté.

Årets regeringsuppdrag rörande elsäkerhet och elek-
trisk infrastruktur för transportsektorn (läs mer på sidan 
37) visade att existerande standarder i många fall kan 
tillämpas för de nya användningsområdena som växer 
fram. Detta har Elsäkerhetsverket även konstaterat i  
andra regeringsuppdrag de senaste åren (Små- och stor-
skalig energilagring av el, uppdrag om behov av informa-
tion gällande elfordons laddinfrastruktur samt regerings-
uppdrag om småskalig solelproduktion). 

Arbetet i grupp TK 64 "Elinstallationer för lågspänn- 
ing samt skydd mot elchock" är fortsatt viktigt med tanke 
på samhällets utveckling. I denna grupp har en ny utgåva 
av Elinstallationsreglerna (SS 436 40 00, utgåva 3) tagits 
fram.

Nya applikationer eller nya användningsområden 
innebär att snabbheten inom standardiseringen utmanas 
och flexibilitet ställs mot tydlighet. Vårt uppdrag kring 
elsäkerhet och EMC blir därmed allt viktigare att bevaka 
i standardiseringsarbetet. 
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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 ska myndigheten

• förebygga skador orsakade av elektricitet 

på person och egendom samt störningar på 

radiokommunikation och näringsverksamhet inom 

området elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

• svara för att bygga upp, upprätthålla och utveckla 

en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar 

och elektrisk materiel samt medverka till en till-

fredsställande elektromagnetisk kompatibilitet.

• utöva tillsyn över personer med auktorisation, 

elinstallationsföretag, elektriska starkströms- 

anläggningar och elektrisk utrustning.

• följa den internationella utvecklingen och främja 

svenskt deltagande i internationellt samarbete 

inom sitt verksamhetsområde.

• samverka med berörda myndigheter, 

organisationer för näringsliv och arbetstagare 

samt med andra intresseorganisationer.

Tillsyn

Verksamhetsområdets totala kostnader 31 396 tkr.
11 286

20 110

	Tillsyn av anläggningar 
  och installatörer 

	Tillsyn av elektrisk  
  materiel

Kostnader fördelade på verksamhetsgrenar (tkr)

Foto: Daniel Dahlgren
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Foto: Mostphotos
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Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet för elektriska an- 
läggningar, elinstallationsföretag och personer med  
auktorisation att utföra elinstallationsarbete enligt elsä-
kerhetslagen (2016:732). Elsäkerhetsverket är också till-
synsmyndighet för utrustning och anordningar enligt 
lagen om elektromagnetisk kompatibilitet (1992:1512).

Elsäkerhetsverkets prestationer inom verksamhets- 
grenen redovisas genom antal tillsynsärenden och rapp- 
orter. Ytterligare en prestation är myndighetens årliga  
elolycksfallsrapport. Aktiviteter inom verksamhetsgre-
nen redovisas i form av samarbete.

TILLSYN AV ANLÄGGNINGAR, ELINSTALLATÖRER OCH 

ELINSTALLATIONSFÖRETAG

Prestation avslutade tillsynsärenden

2017 2016 2015

Anläggningstillsyn 402 391 634

Elinstallatörstillsyn 19 26 31

Företagstillsyn 38 0 0

Årsarbetskraft 8,4 7,6 10,3

Styckkostnad (tkr) 34,2 39,8 28,9

Kostnad (tkr) 15 710 16 583 19 243

Under 2017 avslutades totalt 459 tillsynsärenden. Det är 
något fler än föregående år då antalet avslutade tillsyns- 
ärenden uppgick till 417 stycken, men cirka 200 färre 
än 2015. Minskningen är en följd av att avdelningens  
resurser har omfördelats inom myndigheten bland annat 
för att kunna prioritera arbetet med genomförandet av  
elbehörighetsreformen.

2017 är kostnaden per avslutat tillsynsärende något 
lägre, i huvudsak beroende på fler antal ärenden som kost-
nader fördelas ut på, vilket följer den fördelningsmodell 
myndigheten använder. På liknande sätt som för 2016  
ingår till exempel myndighetens arbete med att förbättra, 
utveckla och effektivisera tillsynsprocesser i overheadkost-
naderna. Detta arbete kommer att ge effekt i framtida till-
syn.

Elsäkerhetsverkets tillsyn bedrivs inom områdena 
elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). 
Cirka nio procent av de avslutade tillsynsärendena har 
innehållit tillsyn av elektromagnetiska störningar. 

Avslutade ärenden fördelade på tillsynsformer

Tillsynen av elektriska anläggningar, elinstallatörer och 
företagstillsyn sker i tre former: lägesbildstillsyn, tematisk 
tillsyn och indikationsstyrd tillsyn.

2017 2016 2015

Lägesbildstillsyn 144 125 229

Tematisk tillsyn 53 68 240

Indikationsstyrd tillsyn 262 224 196

Totalt 459 417 665

LÄGESBILDSTILLSYNEN

Lägesbildstillsynen är en tillsynsform vars syfte är att 
myndigheten ska kunna bilda sig en uppfattning över sta-
tus inom elsäkerhet och EMC för ett visst område. Under 
2017 avslutades 144 ärenden inom denna tillsynsform.  
Under året har lägesbildstillsynen bedrivits inom områdena:

• Mindre industrier
• Hotell och pensionat

TEMATISK TILLSYN

Den tematiska tillsynen innebär en riktad tillsyn med ett 
tydligt definierat tema där syftet är att förekommande 
brister ska uppmärksammas och tydliggöras. Genom-
gående gäller att den tematiska tillsynen är mer tekniskt 
djupgående och innefattar ett smalt segment av anlägg-
ningstyper eller speciella frågeställningar. Under 2017 har 
53 tillsynsärenden avslutats inom den tematiska tillsynen. 
Tematisk tillsyn har under året bedrivits inom områdena:

• Elnätsföretag
• Överspänningsskydd i installationer

INDIKATIONSSTYRD TILLSYN

Den indikationsstyrda tillsynen genomförs då myndighe-
ten får indikation, till exempel genom anmälan av elolycka 
eller tillbud, och därefter beslutar att tillsyn ska inledas 
mot elinstallationsföretag, elinstallatör eller anläggnings-
innehavare. Elsäkerhetsverket genomför indikationsstyrd 
tillsyn på ett urval av alla anmälningar om brister i an-
läggningar samt de elolyckor och tillbud som kommer till 
myndighetens kännedom. 262 stycken tillsynsärenden ef-
ter indikation har avslutats under 2017. Indikationer är en 
fortsatt prioriterad tillsynsform. Majoriteten av tillsynen 
som genomförs efter indikation omfattar anläggningar för 
distribution och användning av el, men mot slutet av året 
inkom en ökande mängd mot elinstallationsföretag. 

Verksamhetsgren  

Tillsyn av anläggningar och installatörer
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Antal fattade beslut

Elsäkerhetsverkets beslut inom tillsyn av anläggningar, 
installatörer och företag, är indelade i fyra typer: avstäng-
ning av anläggning, förelägganden, beslut utan krav på 
åtgärd samt avskrivningar.

2017 2016 2015

Avstängning av anläggningar 0 0 4

Antal förelägganden 23 36 32

Antal beslut utan krav på åtgärd 432 373 626

Antal avskrivningar 11 9 8

Totalt 466 418 670

Under 2017 beslutade Elsäkerhetsverket om 23 stycken 
förelägganden. Antalet förelägganden 2016 uppgick till 
36 stycken.

I en stor del av ärendena åtgärdas brister frivilligt av 
parten. I 60 procent av 432 ärenden har parten frivilligt 
åtgärdat brister. Därmed har fler ärenden kunnat avslutas 
utan krav på ytterligare åtgärder. 

Balans tillsynsärenden

2017 2016 2015

Öppna ärenden vid årets början 111 114 135

Startade ärenden under året 516 432 657

Avslutade ärenden under året 469 435 678

Öppna ärenden vid årets slut 158 111 114

RAPPORTER - TILLSYN

Prestation rapporter

2017 2016 2015

Antal avslutade rapporter 4 4 10

Årsarbetskraft 0,6 0,5 0,5

Kostnad (tkr) 1 060 1 611 1 713

Under 2017 har Elsäkerhetsverket slutfört fyra rapporter 
som berör verksamhetsgrenen. Dessa är "Elnätsföretag", 
"Atex – Marknadskontroll och tillsyn av aktörer", "Ladd-
stationer för elbilar" samt regeringsuppdraget ”Elsäkerhet 
och elektrisk infrastruktur för transportsektorn”. Reger-
ingsuppdraget sammanfattas på sidan 37. Några slutsatser 
från de övriga tre rapporterna framgår nedan.

TILLSYN – ELNÄTSFÖRETAG

Syftet med projektet var att få en bild av hur väl elnäts-
företagen uppfyller lagstiftningens krav på fortlöpande 
respektive särskild kontroll samt kraven på att vidta åt-
gärder mot fel och brister som upptäcks vid innehavarens 
kontroll.

Elsäkerhetsverket noterade att innehavarna är med- 
vetna om kraven. I de allra flesta fall finns tydliga rutiner 
för såväl kontroll som riskhantering vid upptäckta brister, 
men efterlevnaden, såväl av lagkrav som egna rutiner har 
brister. Fortsatt arbete med att förbättra möjligheterna 
till regelefterlevnad behövs. Även utveckling av rutinerna  
för att säkerställa åtgärdandet av upptäckta brister är  
viktiga områden för elnätsföretagen att jobba vidare med.

ATEX – MARKNADSKONTROLL OCH TILLSYN

I projektet utövades tillsyn över stora och medelstora 
anläggningar som bedriver verksamhet samt använder 
utrustning i explosionsfarliga miljöer. Inom svensk indu-
stri sker en explosion på grund av damm, minst en gång 
i veckan. Statistiken från MSB:s statistikdatabas ”IDA” 
visar att merparten av explosionerna sker i samband med 
användningen av trävaror. Vid felaktig hantering kan det 
väldigt lätt leda till att en dammexplosion uppstår. 

En sammanställning av det som noterades under pro-
jektet visar att de vanligaste bristerna hittades i elinstalla- 
tionernas kapslingar samt IP-klass. Vid genomgång av den 
information myndigheten fick gällande inträffade explo-
sioner var att de inte var elrelaterade, trots ovanstående 
brister.

LADDSTATIONER FÖR ELBILAR

Syftet med projektet, "Laddstationer för elbilar", var att få 
en uppfattning om i vilken omfattning laddstationernas 
innehavare ser till att anläggningen är utförd och hålls i 
sådant skick att den uppfyller kraven i ellagstiftningen. 
Eftersom laddstationer fortfarande kan anses vara en  
relativt ny produkt på marknaden är det för tidigt att dra 
några långtgående slutsatser. En del av laddstationerna 
var sparsamt använda. Fortsättningsvis bör utvecklingen 
samt uppbyggnaden av laddinfrastrukturen följas, då 
dessa anläggningar kan anses utsatta för stora påfrest-
ningar. När laddstationerna har varit i drift ett antal år är 
det lämpligt att följa upp skick och standard. De brister 
som nu upptäckts är sammantaget få och relativt små. 

ELOLYCKOR OCH TILLBUD 2017

Elolycksfall och tillbud som kommer till myndighetens 
kännedom registreras löpande hos myndigheten. Nät- 
företag samt innehavare av spårtrafik och trådbussar är 
skyldiga att anmäla elolyckor och allvarliga tillbud till El-
säkerhetsverket. För övriga arbetsgivare och privatperso-
ner är det frivilligt att anmäla en elolycka eller ett tillbud.
Som en del av Elsäkerhetsverkets förebyggande arbete har  
elolyckor och tillbud analyserats, med syfte att få kunskap 
om orsakerna. 
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2017 2016 2015

Elolycksfall 474 416 343

  Varav dödsolyckor 2 3 1

Tillbud 347 289 244

Under 2017 inträffade 474 elolyckor och 347 tillbud som 
har anmälts till myndigheten. 

Elsäkerhetsverket kan konstatera att två personer  
omkom i samband med två elolyckor under 2017. Antalet 
dödsfall per år ligger på en fortsatt låg nivå.

ELOLYCKSFALLSRAPPORT

Elsäkerhetsverkets årliga elolycksfallsrapport är en sam-
manställning av de elolyckor och tillbud som inträffat året 
innan. Elolycksfallsrapporten avseende 2016 publicerades i 
maj 2017. Syftet är att informera om elolyckor och att vara 
en värdemätare på hur det samlade elsäkerhetsarbetet ut-
vecklas i Sverige. Rapporten utgör också ett fakta- och dis-
kussionsunderlag i det förebyggande arbetet med elolyckor.
 

ELOLYCKOR HOS YRKESPERSONER

Statistiken visar att felbeteende vid arbete är den van-
ligaste orsaken till elolyckor bland elyrkesmän. Bland  
yrkesverksamma uppstår sju av tio elolyckor i samband 
med ett felbeteende.

De flesta av elolyckorna har skett inom verksamheter-
na elnät och elförsörjning.

Strömgenomgång är alltjämt den vanligaste typen av 
elolycka bland de som är yrkesverksamma inom el och 
utgör 94 procent av det totala antalet elolyckor i denna  
kategori. Ljusbågsolyckor är mindre vanliga.
 

TEMA SENA EFFEKTER AV STRÖMGENOMGÅNG

I en särskild temadel beskrivs sena effekter vid ström- 
genomgång. Avsnittet handlar om hur symtom och nerv-
skador kan uppstå som sena effekter vid elolyckor. Brister 
i säkerhetskultur hos elektrikerna själva eller på arbets-
platsen, tillbud och olyckor som inte rapporteras och att 
man inte uppsöker sjukvård eller blir ordentligt utredda 
av sjukvården, är viktiga och bakomliggande iakttagelser. 

SAMARBETE

Inom verksamhetsgrenen Tillsyn av anläggningar och  
installatörer samarbetar Elsäkerhetsverket med olika myn-
digheter, samrådsgrupper och branschorganisationer. Sam-
verkan under 2017 har skett med bland andra Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) avseende bränder, 
Arbetsmiljöverket avseende elolycksfallsutredningar samt 
Post- och telestyrelsen (PTS) avseende EMC-frågor. 

VERKSAMHETSGRENENS KOSTNADER

Kostnader för prestationer och aktiviteter

2017 2016 2015

Tillsynsärenden 15 710 16 583 19 243

Rapporter 1 060 1 611 1 713

Elolycksfallsrapporten 1 472 745 929

Krisberedskapsprojekt 0 0 2 000

Samarbete 731 1 451 1 559

Kostnad * (tkr) 18 973 20 390 25 444

* I kostnaden ingår kostnader för så kallade enskilda prestationer som 
upparbetats tidigare år (37 tkr) samt kostnader för ej färdigställda 
prestationer som har förts över till kommande år (1174 tkr). Mer om 
principerna för kostnadsfördelning framgår på sid. 8.

Den sammanlagda kostnaden för de prestationer och akti-
viteter som genomförts inom verksamhetsgrenen anlägg-
ningar och installatörer under 2017 uppgick till 18 973 
tkr. Det är en liten minskning jämfört med 2016 års totala 
kostnad som uppgick till 20 390 tkr. Den fortsatta lägre 
nivån förklaras främst av att Elsäkerhetsverket prioriterat 
arbete med behörighetsreformen samt att resurser lagts på 
verksamhets- och metodutveckling under året. 
 

ANALYS AV RESULTAT 

Tillsyn av anläggningar och installatörer är resursmässigt 
Elsäkerhetsverkets största verksamhetsgren. Den tillsyn 
som genomförs ger myndigheten en bred inblick i den 
elsäkerhetsmässiga statusen i samhället. Verksamheter 
besöks och brister åtgärdas efter tillsyn och en värdefull 
dialog med anläggningsinnehavare, elinstallationsföretag 
och installatörer har resulterat i ökad medvetenhet och 
kunskap om elsäkerhet och EMC. Tillsynen ligger också 
till grund för fortsatta åtgärder, till exempel informa-
tionsinsatser och översyn av gällande regelverk. 

Kartläggning av elolyckor är ett arbete som är priori-
terat i myndigheten. Analys av olyckor bidrar med under-
lag till kunskapsuppbyggnad, informationsinsatser och  
andra åtgärder. Elolyckor med dödlig utgång har de senaste 
åren pendlat mellan noll till fem personer. 
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Elsäkerhetsverkets tillsyn inom verksamhetsgrenen Till-
syn av elektrisk materiel utgörs av marknadskontroll. 
Marknadskontrollen omfattar elektriska produkter som 
elektrisk utrustning och apparater. Reglerna som mark-
nadskontrollen bygger på är i huvudsak EU-direktiv 
som reglerar produkters säkerhet och störningsfrihet.  
Elsäkerhetsverket kontrollerar att de produkter som till-
handahålls uppfyller gällande regler. Om produkter har 
brister ser myndigheten till att de som tillhandahåller 
produkten vidtar åtgärder. Elsäkerhetsverket kontrollerar  
också att de ekonomiska aktörerna fullgör andra skyldig-
heter som exempelvis skadeförebyggande arbete.

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

Elsäkerhetsverkets prestationer inom verksamhets- 
grenen redovisas genom antal tillsynsärenden och rappor-
ter. Aktiviteter inom verksamhetsgrenen redovisas i form 
av samarbete. 

TILLSYN ELEKTRISK MATERIEL

Prestation Tillsyn elektrisk materiel

2017 2016 2015

Marknadskontrollerade produkter 397 421 421

Årsarbetskraft 4,4 2,8 2,8

Styckkostnad 19,9 22,5 23,6

Kostnad (tkr) 7 884 9 486 11 642

Under 2017 genomfördes marknadskontroll på 397  
produkter. Flera förändringar har gjorts mellan verksam-
hetsåret 2016 och 2017. Det som skiljer sig från föregående 
år är vilka metoder som används för marknadskontrollen 
samt vilka typer av beslut som handläggningen resulterar i.  
Denna utveckling är en följd av ett omfattande metod- 
utvecklingsarbete med fokus på ändamålsenlighet och ef-
fektivitet. En effekt av detta arbete är också att styckkostna-
den per ärende minskar, dels då tiden som läggs på ett ärende 
minskar, men också för att vi gör fler ärenden utan prov-
ningskostnader. Detta kan dock variera över tid då val av 
tillsynsmetod beror på vad som är ändamålsenligt enligt den  
årliga marknadskontrollplan som myndigheten tar fram. 

Avslutade ärenden fördelade på tillsynsmetoder

2017 2016 2015

Kontroll genom provning 217 357 380

Kontroll av dokumentation 144 9 12

Uppföljning av anmälningar 
om farlig produkt enl. 
produktsäkerhetslagen § 23

36 55 29

Totalt 397 421 421

 

FLER ÄRENDEN AVGJORDA GENOM KONTROLL  

AV DOKUMENTATION

Under 2017 avslutades 217 ärenden där produkter testats 
av oberoende laboratorier.  2016 avslutades 357 ärenden. 
Minskningen beror på att fler ärenden än tidigare avgörs 
genom dokumentationskontroll, vilket i sin tur beror på 
följande förändringar.
• Fler ärenden avser kontroller av att de ekonomiska 

aktörerna fullgör andra skyldigheter än produktens 
utformning.

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

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

UPPFÖLJNING AV § 23-ÄRENDEN

I 23 § produktsäkerhetslagen framgår att näringsidkare 
ska underrätta Elsäkerhetsverket om denne får kännedom 
om att en elektrisk produkt som de tillhandahåller, eller 
tillhandahållit, är farlig. Antalet så kallade § 23-ärenden 
varierar beroende på hur många aktörer som faktiskt upp-
täckt att de tillhandahållit en farlig produkt.

Uppgifter som redovisas till Elsäkerhetsverket ska visa 
de åtgärder som har vidtagits för att förebygga skadefall.

Verksamhetsgren  

Tillsyn av elektrisk materiel 
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Elsäkerhetsverket har avslutat 36 uppföljningar av  
sådana underrättelser under 2017. Dessa ärenden initieras 
inte av Elsäkerhetsverket och antal ärenden varierar där-
för mellan verksamhetsåren.

ANMÄLNINGAR OM FARLIGA ELLER  

STÖRANDE PRODUKTER

Elsäkerhetsverket tar emot anmälningar från olika aktörer 
om farliga eller störande produkter. Antalet anmälningar 
har minskat något under 2017 och myndigheten fick in  
totalt 350 anmälningar jämfört med 380 stycken 2016. Av 
dessa inkom 278 stycken anmälningar från allmänheten,  
36 stycken från Tullverket samt 36 stycken anmälningar  
från ekonomiska aktörer enligt 23 § produktsäkerhetslagen 
som beskrivits ovan. Anmälningarna som Elsäkerhetsverket 
får in kan leda till att vi startar marknadskontrollärenden 
men är också en hjälp vid marknadsanalys samt planering 
och urval av produkter som marknadskontrolleras.  

BESLUT I MARKNADSKONTROLLÄRENDEN

De tvingande beslut som Elsäkerhetsverket fattar i mark-
nadskontrollen är avslut utan anmärkning, avslut med 
anmärkning samt försäljningsförbud. Försäljningsförbud  
kan förenas med krav på att redan tillhandahållna pro-
dukter ska återtas från återförsäljare. Vid allvarliga fel 
måste produkten även återtas från slutanvändare.

Genom nya metoder som implementerats under 2017 
har nya typer av beslut tillkommit i form av frivilliga  
åtgärder. Elsäkerhetsverket ger ekonomiska aktörer, som 
vill ta sitt ansvar, större möjligheter att åta sig att vidta  
frivilliga åtgärder istället för att myndigheten fattar tving-
ande beslut. I de fall tillräckliga åtgärder vidtas görs en 
överenskommelse med parten. Fördelningen mellan de 
olika typerna av beslut framgår i tabellen nedan.

Marknadskontrollerade produkter fördelade på beslut

2017 2016 2015

Inga krav på åtgärder

Avslut utan anmärkning/åtgärd 132 191 165

Avslut med anmärkning 106 131 154

Försäljningsförbud

Försäljningsförbud 112 80 89

Frivilliga åtgärder motsvarande 
försäljningsförbud* 12  0 0

Försäljningsförbud med återtag

Försäljningsförbud med 
återtagande från slutanvändare 21 19 13

Frivilliga åtgärder motsvarande 
återtag från slutanvändare* 14 0 0

Totalt 397 421 421

* Uppgifter om frivilliga åtgärder är ny för 2017 och jämförelsetal  
från tidigare år finns inte.

Under 2017 var det totalt 112 produkter som fick för-
säljningsförbud. I ytterligare 12 ärenden så resulterade 
marknadskontrollen i frivilliga åtgärder motsvarande 
försäljningsförbud. I 21 ärenden omfattade detta till och 
med återtag från slutanvändare samt i ytterligare 14 ären-
den genomfördes frivilliga åtgärder vilket motsvarade ett 
återtagande från slutanvändare. Totalt är det 159 produk-
ter som slutat säljas eller stoppats vid import till följd av  
Elsäkerhetsverkets marknadskontroll. Myndigheten har 
alltså stoppat fler bristfälliga produkter än föregående år, 
men genom färre antal ärenden. Av alla kontrollerade pro-
dukter hade cirka 40 procent sådana brister att omedel-
bara åtgärder måste vidtas.

STARTADE OCH AVSLUTADE TILLSYNSÄRENDEN 

Antalet öppna ärenden vid årets slut har ökat något jäm-
fört med föregående årsskifte.

Balans marknadkontrollsärenden 

2017 2016 2015

Öppna ärenden vid årets början 67 68 139

Startade ärenden under året 370 425 358

Avslutade ärenden under året 338 426 429

Öppna ärenden vid årets slut 99 67 68

FOKUSOMRÅDEN INOM MARKNADSKONTROLLEN

Elsäkerhetsverkets marknadskontroll sker endera  
planerat eller efter anmälan eller annan indikation på bris-
ter. Marknadskontrollen genomförs i egna projekt men  
Elsäkerhetsverket deltar också i gemensamma projekt 
med andra myndigheter i Sverige och EU/EES. Mark-
nadskontrollen har bedrivits med följande fokusområden:

• USB-laddare (se nedan)
• Hushållsapparater (EU-samarbete)
• Arbetsbelysning (EU-samarbete)
• LED/CFL (EU-samarbete)
• Julbelysning
• Jultidningspremier
• Störsändare (avslutas 2018)
• Designbelysning (avslutas 2018)

RAPPORTER

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 2017 
har två av rapporterna tagits fram av Elsäkerhetsverket.
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USB-LADDARE

I projektet kombinerades marknadskontroll av produkter 
med undersökningar av konsumenternas användning och 
köpbeteenden. Av totalt 60 provade USB-laddare hade 14 
så allvarliga brister att det är fara för livet vid vanlig an-
vändning. Dessa fick försäljningsförbud samt återkallades 
från konsument. Projektet resulterade också i utvecklade 
råd till konsument vid inköp och användning av laddare.

INFORMATIONSKRAV VID FÖRSÄLJNING AV 

ELEKTRISKA INSTALLATIONSPRODUKTER

Elsäkerhetsverket fick genom regleringsbrevet för 2017 
uppdrag av regeringen att utreda behovet av informations-
krav vid försäljning av elektriska installationsprodukter 
som kräver behörighet samt föreslå hur sådana eventuella 
krav ska utformas. Rapporten sammanfattas på sidan 37.

SAMARBETE

Elsäkerhetsverket har inom verksamhetsgrenen samver-
kat med olika myndigheter, branschorganisationer och 
andra aktörer. Elsäkerhetsverkets nationella och interna-
tionella samarbeten beskrivs nedan.

NATIONELLA SAMARBETEN

Elsäkerhetsverket deltar löpande i följande samarbeten som 
arrangeras av eller tillsammans med andra myndigheter.

• Marknadskontrollrådet, inkl. deltagande i 
arbetsgrupper om cirkulär ekonomi, eko-design 
m.fl. (SWEDAC)  

• Nätverket för standardiseringsfrågor  
(Kommerskollegium)

• Forum för tekniska regler (Kommerskollegium)
• Forum för tullrelaterade frågor (Tullverket)
• Myndighetssamverkan Leksaker  

(Konsumentverket)
• Myndighetssamverkan Radioutrustning/EMC 

(Post- och telestyrelsen och Elsäkerhetsverket)

Till detta har Elsäkerhetsverket under 2017 deltagit i  
enstaka samarbeten med Ledningsgruppen för ekodesign, 
SEK Svensk Elstandard, Konsumentverket, Teknikfö-
retagen, Svensk Handel, Naturvårdsverket, Post- och  
telestyrelsen, Arbetsmiljöverket, Transportstyrelsen med 
flera. Under 2017 har Elsäkerhetsverket också inlett ett 
samarbete med Karlstads Universitet för att utveckla möj-
ligheten att genomföra examensarbeten vid myndigheten.

INTERNATIONELLA SAMARBETEN

Elsäkerhetsverket deltar löpande i de nordiska och eu-
ropeiska samarbetena kring marknadskontroll genom 

bland annat AdCo-grupper (Administative Cooperation 
Groups) samt det nordiska samarbetet NSS (Nordiska 
Kommittén för samordning av elektriska säkerhetsfrågor).

Deltagande i standardiseringen för elektrisk utrust-
ning och apparater redovisas under verksamhetsgrenen 
Standardisering.

VERKSAMHETENSGRENENS KOSTNADER

Kostnader för prestationer och aktiviteter

2017 2016 2015

Tillsyn Elektrisk materiel 7 884 9 486 9 953

Rapporter 1 712 1 961 0

Samarbete 1 690 958 1 689

Kostnad (tkr) 11 286 12 406 11 642

Den totala kostnaden för verksamhetsgrenens prestatio-
ner och aktiviteter under 2017 uppgick till 11 286 tkr. 
Det är en minskning jämfört med året innan då kostna-
den låg på 12 406 tkr.

ANALYS AV RESULTAT

Under 2016 låg fokus på införlivande av nya EU-direktiv 
och att utveckla nya metoder utifrån dessa, samt på olika 
sätt informera aktörer om nyheterna. Under 2017 har de 
nya metoderna implementerats i verksamheten, vilket har 
gett effekt på resultatet redan samma år. 

Nedan beskrivs de huvudsakliga analyserna av årets 
resultat inom verksamhetsgrenen.

EFFEKTIVARE OCH MER ÄNDAMÅLSENLIG TILLSYN

Sedan 2016 har styckkostnaden per marknadskontroll- 
erad produkt minskat från 22,5 tkr till strax under  
20 tkr. Detta beror framförallt på de utvecklade meto-
derna för marknadskontrollen. Produkter provas inte i 
samma utsträckning som tidigare. Myndigheten lägger 
däremot ner mer tid på marknadskontrollen (4,4 års- 
arbetskrafter 2017 jämfört med 2,8 årsarbetskrafter 2016) 
och trots detta minskar ändå kostnaderna per ärende.  
Orsaken till detta är att provningskostnaderna motsvarar 
halva genomsnittskostnaden för ett marknadskontrol-
lärende. Att marknadskontrollärendena tar mer resurser 
i form av nedlagd tid, beror på att andelen rutinärenden 
minskar medan fler ärenden som kräver särskild hante-
ring ökar. Vinsten med detta är att mer resurser läggs på 
de ärenden som leder till förändrade beteenden och ökad 
regelefterlevnad. Myndigheten ser också att administrati-
va krav, som till exempel rapporteringsplikt och informa-
tionsutbyten inom EU tar ökade resurser i anspråk. Detta 
förväntas också öka över tid.

En förändring från tidigare verksamhetsår är att  
Elsäkerhetsverket i högre grad arbetar med att få parten 
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själv att vidta rättelser, så kallade frivilliga åtgärder. Detta 
tar i regel mer tid av handläggarna. Fördelen är att parten, 
med Elsäkerhetsverkets stöd, själv hanterar bristen och 
åtgärderna kan anpassas utifrån partens förutsättningar. 
Elsäkerhetsverket bedömer också att detta leder till ökad 
regelefterlevnad på lång sikt.

En trolig effekt med frivilliga åtgärder är färre över-
klaganden. De resurser som idag läggs på överklaganden 
kan istället läggas på marknadskontroll och informa-
tionsinsatser.

Elsäkerhetsverket kan konstatera att redan första året 
med denna nya metod, är 40 procent av återkallelserna 
från slutanvändare sådana frivilliga åtgärder. Webbplat-
sen har också utvecklats när det gäller publicering av  
beslut så att konsumenten får del av informationen oav-
sett vilken typ av beslut det rör sig om.

URVALET PÅVERKAR RESULTATET

Under 2017 stoppades 159 produkter i myndighetens 
marknadskontroll, jämfört med 99 produkter före- 
gående år, trots att vi hanterade något färre ärenden.  
Detta kan ses som att Elsäkerhetsverket gjort ett bättre 
urval innevarande år, men det är viktigt att analysera 
effekten av detta resultat. Den höga andelen stoppade 
produkter beror framförallt på ett stort projekt med 
USB-laddare, men också det stora antalet tullärenden 
där produkter stoppas. I det senare fallet är marknadskon-
troll ett effektivt verktyg då produkterna aldrig släpps på 
marknaden. Det finns alltså en hundraprocentig effekti-
vitet i dessa ärenden då samtliga produkter som omfattas 
av Elsäkerhetsverkets beslut hindras från att nå konsu-
ment. När det gäller försäljningsförbud med återkallelse 
från konsument är det ett problem att de ekonomiska  
aktörerna inte alltid får tillbaka så stor andel av de sålda 
produkterna. Här ser vi alltså en stor skillnad i effektivi-
tet, med avseende på hur Elsäkerhetsverkets beslut påver-
kat säkerheten för användarna. 

Att återkallade produkter ibland inte returneras av 
slutanvändaren kan i många fall bero på att produkten 
inte har kostat så mycket i inköp att det är värt besväret att 
returnera, men det kan också bero på att slutanvändaren 
inte känner till återkallelsen. Därför har vi under 2017 
satsat på att utveckla informationen till konsumenter.

MER TID LÄGGS PÅ ATT UTREDA ORSAKER

Under 2017 har vi lagt ner tid på att utreda de bakom-
liggande orsakerna till bristande regelefterlevnad. Dels i  
vissa enskilda ärenden, men myndigheten har också börjat 
ta fram kategorier av ekonomiska aktörer utifrån vilken 
typ av brist det rör sig om. Syftet med denna analys är att 
Elsäkerhetsverket efter genomförd marknadskontroll kan 
genomföra aktiviteter som svarar på de behov som finns. 
Under 2018, som en följd av 2017 års marknadskontroll, 
kommer Elsäkerhetsverket genomföra riktad marknads-
kontroll för vissa aktörstyper istället för produkttyper då 
vi ser en viss typ av brister i dessa kategorier. 

IMPORTKONTROLL – EFFEKTIVA BESLUT OCH BEHOV 

AV INFORMATIONSINSATSER

Samarbetet med Tullverket är en viktig och effektiv del 
av marknadskontrollen eftersom dessa gemensamma in-
satser innebär att farliga produkter hindras från att över  
huvud taget komma in på EU:s inre marknad. Dessa in-
satser kommer att prioriteras även framöver. När det gäl-
ler denna marknadskontroll omfattade den inte någon 
form av så kallad privatimport. Elsäkerhetsverkets mark-
nadskontroll omfattar bara ekonomiska aktörer. Det 
finns dock ett mycket stort informationsbehov när det 
gäller den privatimport som privatpersoner står för. När 
det inte finns en ekonomisk aktör som säkerställt att pro-
dukten uppfyller kraven är det upp till den enskilde kon-
sumenten att se till att produkten är säker för användning.  
Elsäkerhetsverket har med anledning av detta lagt tid på 
informationsinsatser i media och på den egna webben för 
att öka medvetenheten hos konsumenterna.

Foto: Most Photos
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Verksamhetsområdet Behörighet och tillstånd är uppdelat i två 
verksamhetsgrenar: Drifttillstånd samt remisser till koncessioner och  
Behörighet för elinstallationsarbete.

Enligt myndighetens instruktion, elsäkerhetslagen  
(2016:732), elsäkerhetsförordningen (2017:218), lag (2016: 
145) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt förord-
ningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer 
ska Elsäkerhetsverket

• meddela auktorisation att utföra elinstallations- 

arbete, med stöd av bestämmelser i lag eller  

annan författning.

•  registrera elinstallationsföretag.

• följa den internationella utvecklingen och främja 

svenskt deltagande i internationellt samarbete 

inom sitt verksamhetsområde.

• samverka med berörda myndigheter, med 

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 6 609 tkr.

Kostnader fördelade på verksamhetsgrenar (tkr)

	Behörighet för  
  elinstallationsarbete

	Drifttillstånd samt  
  remisser till koncessioner

564

6 045

Foto: Most Photos
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Elsäkerhetsverket handlägger ansökningar om drift- 
tillstånd samt anmälningar om ibruktagande av kontakt-
ledning. Elsäkerhetsverket svarar också på remisser om 
nätkoncessioner. Verksamhetsgrenens prestationer redo-
visas i antal avslutade ansökningar om drifttillstånd. 

ANSÖKNINGAR OM DRIFTTILLSTÅND

Prestation ansökningar om drifttillstånd

2017 2016 2015

Antal avslutade ärenden 12 22 19

Årsarbetskraft 0,1 0,1 0,2

Kostnad (tkr) 116 129 204

ANSÖKAN OM DRIFTTILLSTÅND

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

Under 2017 har Elsäkerhetsverket avslutat 12 ärenden  
med ansökningar om drifttillstånd. Antalet ärenden är 
en minskning jämfört med 2016 då 22 ärenden avsluta-
des. Antalet ansökningar är helt beroende av i vilken om-
fattning anläggningsinnehavaren investerar i ombyggnad  
eller utbyggnad av nya högspänningsledningar och statio-
ner, och är inget som myndigheten kan påverka.

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

ANMÄLAN OM IBRUKTAGNING AV KONTAKTLEDNING 

Innehavare av järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- eller 
trådbusstrafik, ska anmäla till Elsäkerhetsverket att 
de tänker ta en kontaktledning i bruk. Detta regleras i  
Elsäkerhetslagen (2016:732). Antalet anmälningar 2017 
var 15 stycken. Det är en liten minskning jämfört med 
föregående år då antalet anmälningar var 19 stycken. 
Antalet anmälningar som kommer in beror på i vilken 
omfattning utbyggnad av infrastruktur sker och är inget 
som myndigheten kan påverka.

REMISSER OM NÄTKONCESSIONER

Inom verksamhetsgrenen svarar Elsäkerhetsverket på re- 
misser om koncessioner från främst Energimarknads-
inspektionen. När ett elnätsföretag ansöker om en så 
kallad områdes- eller ledningskoncession hos Energi-
marknadsinspektionen, får Elsäkerhetsverket ansökan på 
remiss för att ge synpunkter. Under 2017 hanterades 136 
stycken remisser som innehöll ansökan om ny koncession 
eller förlängning av befintlig koncession. Antalet ligger på 
ungefär samma nivå som föregående år då 143 remisser  
besvarades. 

VERKSAMHETSGRENENS KOSTNADER

Den totala kostnaden för hela verksamhetsgrenen Drift- 
tillstånd samt remisser till koncessioner uppgick till  
564 tkr under 2017 vilket kan jämföras med 2016 då  
kostnaderna uppgick till 556 tkr.

ANALYS AV RESULTAT

Elsäkerhetsverkets mål är effektiv handläggning av  
inkommande ansökningar om drifttillstånd. Vissa bygg-
projekt av större dignitet där högspänningsledningar 
byggs kan pågå över lång tid. Där pågår en dialog med 
ledningsinnehavaren under projektets gång. Elsäkerhets- 
verket kan se flera fall av ansökningar som inkommer 
väldigt nära planerad driftsättning. Myndigheten ser ett  
behov av att utveckla dialogen med ledningsinnehavare 
för att få in ansökningar i ett tidigare skede.

Verksamhetsgren  

Drifttillstånd samt remisser till koncessioner 
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Elsäkerhetsverket har två uppdrag inom verksamhets- 
grenen behörighet för elinstallationsarbete. Dels att, efter 
ansökan, pröva om auktorisation till det reglerade yrket 
elinstallatör ska beviljas, samt att registrera elinstalla-
tionsföretag.

REGISTRERING AV ELINSTALLATIONSFÖRETAG

Från och med 1 juli 2017 ska alla elinstallationsföretag 
som utför elinstallationsarbete på någon annans anlägg-
ning registrera sig hos Elsäkerhetsverket. Den 16 januari 
2017 kunde företagen börja att registrera sig. Registrering 
görs i huvudsak via en e-tjänst.

Prestationer inom verksamhetsgrenen redovisas som 
antal avslutade ärenden om auktorisationsansökningar 
och antal rapporter. Som aktivitet redovisas företags- 
registreringar samt samarbete med andra aktörer.

AUKTORISATION SOM ELINSTALLATÖR

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

För att få en auktorisation ställs både utbildningskrav 
och krav på praktisk erfarenhet. Kraven regleras i Elsäker-
hetsverkets auktorisationsföreskrifter ELSÄK-FS 2017:4. 
De som har en auktorisation som elinstallatör finns regist-
rerade i Elsäkerhetsverkets elinstallatörsregister. Totalt 
finns cirka 44 400 aktiva elinstallatörer registrerade.

Prestation auktorisationsansökningar

2017 2016 2015

Antal avslutade ärenden 1 576 1 378 1 304

Årsarbetskraft 2,2 1,8 1,6

Styckkostnad 2 1,7 1,7

Kostnad (tkr) 3 151 2 394 2 249

Antalet avslutade ansökningar om auktorisation år 2017 
uppgick till 1 576 stycken. Det är en ökning sedan före-
gående år då antalet uppgick till 1  378 st. Den främsta  
orsaken till ökningen är att de flesta elinstallationsföretag 
måste ha en elinstallatör knuten till verksamheten för att 
kunna registrera sig.

Auktorisationsansökningar fördelade på kön

2017 2016 2015

Män 1 553

Kvinnor 23

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

Av de ansökningar som inkommit under 2017 har 23 
stycken varit från kvinnliga sökanden och 1 553 stycken 
från män. Av elinstallatörerna i elinstallatörsregistret så är 
endast cirka 200 stycken kvinnor vilket motsvarar cirka 
fyra promille av samtliga elinstallatörer. Elsäkerhetsverkets  
externa arbete med att få fler kvinnor att söka sig till  
branschen beskrivs ytterligare på sidan 35.  

Beslut fördelade på beviljanden och avslag

2017 2016 2015

Antal beviljade behörighetsansökningar 1 345 1 160 1 024

Antal avslag 191 177 236

Procent avslag 12 13 18

Andelen auktorisationssansökningar som fått avslag upp- 
gick under år 2017 till 12 procent, vilket är samma nivå 
som året innan. Under 2016 skedde en tydlig minskning 
avseende avslagsbeslut, i förhållande till tidigare år. Den 
lägre nivån består alltså även 2017.

Orsakerna till beslut om avslag är främst att utbild-
ningen är otillräcklig eller att den praktiska erfarenheten 
inte uppfyller kravet för den sökta auktorisationen.

Elsäkerhetsverket har aktivt arbetat med att utveckla 
informationen på webbplatsen avseende auktorisation. 
Detta för att förtydliga vilka krav som ställs vid en ansö-
kan. Ny struktur, klarspråksanpassning och att all infor-
mation finns tillgänglig på engelska, har bidragit till en 
positiv effekt i form av fortsatt fler korrekta ansöknings-
handlingar, som kan generera i beviljandebeslut. 

1 juli 2017 trädde de nya auktorisationsföreskrifterna  
(ELSÄK-FS 2017:4) i kraft. Dessa föreskrifter tydliggör 
hur meriter utanför Sverige kan tillgodogöras vid en ansö-
kan om auktorisation, vilket också bidrar till fler korrekta 
ansökningar.

Myndighetens arbete med tydlighet och information 
har också gett effekten att antalet överklagandeärenden 
har minskat. 2017 behandlades 32 överklagade ärenden, 
vilket är en minskning sedan 2016 då 41 överklaganden 
hanterades samt 61 stycken 2015. 

Verksamhetsgren  

Behörighet för elinstallationsarbete 



26

E
LS

Ä
K

E
R

H
E

T
SV

E
R

K
E

T,
 Å

R
SR

E
D

O
V

IS
N

IN
G

 2
01

7 
  l

   
R

E
SU

LT
A

TR
E

D
O

V
IS

N
IN

G

ANSÖKAN OM ERKÄNNANDE AV  

YRKESKVALIFIKATIONER

I och med att elinstallatör är ett reglerat yrke i Sverige 
prövar Elsäkerhetsverket också ansökningar enligt Lag 
(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Detta 
omfattar de sökande som har yrkeskvalifikationer från ett 
annat EES-land än Sverige. Elsäkerhetsverket utreder vid 
en sådan ansökan att yrkeskvalifikationerna motsvarar 
elinstallatörsyrket och dess krav. 

0
2014 2015 2016 2017
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YKD-ansökningar

Under 2017 behandlade Elsäkerhetsverket 215 sådana  
ansökningar vilket ligger på samma nivå som året innan. 
Om man däremot jämför två år bakåt i tiden så är det en 
ökning med 33 procent. Elsäkerhetsverket fick 2017 in an-
sökningar med meriter från 24 av totalt 31 möjliga länder. 
Ungefär 50 procent av dessa ansökte om erkännande av 
yrkeskvalifikationer med meriter från Polen. För Elsäker-
hetsverket så är dessa ärenden ofta svårbedömda och mer 
tidskrävande än övriga ansökningar. Mer om arbetet och 
samarbeten rörande erkännande av yrkeskvalifikationer 
beskrivs under rubriken samarbete. 

Balans auktorisationsansökningar

2017 2016 2015

Öppna ärenden vid årets början 40 72 78

Startade ärenden under året 1 626 1 361 1 331

Avslutade ärenden under året 1 614 1 393 1 337

Öppna ärenden vid årets slut 52 40 72

Antalet öppna auktorisationsansökningar  vid utgången  
av 2017 uppgick till 52 stycken. Det är en liten ökning  
jämfört med förra året men ligger på en fortsatt låg nivå.

AUKTORISATIONSBEVIS

Elsäkerhetsverket har tidigare utfärdat intyg i form av  
diplom till elinstallatörer. Vid övergången från behörighet 
till auktorisation kom dessa tidigare utfärdade intyg att 
innehålla föråldrade uppgifter. Elsäkerhetsverket har ock-
så fått kännedom om att förfalskningar av elinstallatörsin-
tyg har förekommit. Myndigheten har ersatt intygen med 
registerutdrag som styrker auktorisation som elinstallatör. 

Dessa utdrag kan elinstallatören själv hämta via en e-tjänst 
på Elsäkerhetsverkets webbplats, genom att identifiera sig 
med BankID. Positiva effekter av detta är att elinstallatö-
rerna på ett enkelt sätt kan få ut aktuella uppgifter om sin 
auktorisation och administrationen vid Elsäkerhetsverket 
blir effektivare.

FÖRETAGSREGISTRERING

Vid årsskiftet 2017/2018 hade Elsäkerhetsverket 10 426 
stycken registrerade elinstallationsföretag i företags- 
registret. Av dessa har 87 procent registrerats utan hand-
läggning. Detta genom att företaget använt ett e-tjänst- 
alternativ som genererar en automatisk registrering.  
E-tjänsten har utvecklats med fokus på användarvänlighet 
och har ett självinstruerande och lättförståeligt gränssnitt, 
vilket gör att företagen med enkelhet har kunnat genomfö-
ra registreringen självständigt via dator eller mobiltelefon. 

Via e-tjänsten har företagen också möjlighet att ändra 
uppgifter, liksom avregistrera företaget om elinstallations-
arbete inte längre bedrivs. Under 2017 behandlades 1 145 
ändringsärenden, varav 75 stycken rörde avregistreringar. 

SAMARBETE

Elsäkerhetsverket har under 2017 haft ett fortsatt samar- 
bete med Skolverkets nationella programråd för El- och 
energiprogrammet, där myndigheten har en ordinarie  
ledamot och en suppleant. Programrådet diskuterar fram-
för allt gymnasial yrkesutbildning och behoven på arbets-
marknaden. Under året har fokusområdet varit nyanlän-
das möjlighet till etablering på arbetsmarknaden genom 
yrkesutbildning inom gymnasieskolan, samt hur valide-
ringar av yrkeslärare ska gå till. Arbetet med validerings-
nämnden kommer pågå även under 2018.

Elsäkerhetsverket samarbetar med Myndigheten för 
yrkeshögskolan gällande utbildningskrav för fullständig 
auktorisation inom elinstallation. En ny föreskrift som  
reglerar detta beslutades under 2017.

Samarbete avseende yrkeskvalifikationer inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) fortsätter. 
Likaså pågår ett vidare samarbete med Kommerskollegium 
som bland annat är systemägare av Informationssystem för 
den inre marknaden (IMI), som används för verifiering av 
yrkeskvalifikationer inom EES.

Elsäkerhetsverket har under 2017 fortsatt att utöka 
samarbetet med andra EES-länder, för att få ta del av ytter-
ligare information om hur dessa länders system avseende 
elinstallatörsyrket är uppbyggda. 

Under 2017 har Elsäkerhetsverket samarbetat med 
Universitets- och högskolerådet (UHR). UHR har rollen 
som nationell samordnare för ”direktivet om erkännande 
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av yrkeskvalifikationer”, som är grunden för hur Elsäker-
hetsverket ska bedöma yrkeskvalifikationer från övriga 
EES-länder. Under 2017 har samarbetet utvecklats ytter- 
ligare genom att Elsäkerhetsverket inhämtar yttranden 
från UHR vid ansökningar om auktorisation, då sökan-
dens utbildning är genomförd i annat land.

Elsäkerhetsverket har representanter i Rådet för reg-
lerade yrke, vilket organiseras av UHR. Rådet ska konti-
nuerligt samlas för erfarenhetsutbyte i frågan om tillämp-
ning om erkännande av yrkeskvalifikationer.

 
VERKSAMHETSGRENENS KOSTNADER

Kostnader för prestationer och aktiviteter (tkr)

2017 2016 2015

Auktorisationsansökningar 3 151 2 394 2 249

Företagsregistrering 657 0 0

Rapporter 0 0 570

Samarbete 96 172 122

Elbehörighetsreformen 2 142 6 649 738

Kostnad (tkr) 6 045 9 215 3 679

Kostnaden för verksamhetsgrenens prestationer och akti-
viteter under 2017 uppgick till 6 045 tkr. Det är en minsk-
ning jämfört med året innan då kostnaden uppgick till  
9 215 tkr. Minskningen beror framför allt på att kostna-
der förknippade med elbehörighetsreformen var högre  
under 2016.

ANALYS AV RESULTAT

Elsäkerhetsverket har under 2017 fortsatt att arbeta för 
att leverera en hög servicenivå till alla berörda parter.  
Elinstallatörer, de som ansöker om auktorisation, 
elinstallationsföretag samt allmänhet.

Elinstallationsföretag är en ny part för Elsäkerhets-
verket, som tillkommit i och med den nya elsäkerhetslag-
stiftningen som trädde i kraft 2017. Alla företag som utför 
elinstallationsarbete på annans anläggning måste regist-
rera sig hos Elsäkerhetsverket. För att förenkla registre-
ringproceduren för företagen utvecklades en e-tjänst. I  
e-tjänsten finns valet ”direktregistrering”, ett alterna-
tiv som är automatiserat på så vis att registreringen inte 
kräver någon vidare hantering från myndighetens sida.  
Genom e-tjänstens användarvänliga utformning har hela 
87 procent av de 10 426 företag som registrerade sig under 
2017 valt att göra en ”direktregistrering”. Vidare kan före-
tagen med hjälp av e-tjänsten också på ett enkelt sätt med-
dela förändringar avseende registrerade företagsuppgifter.

Om ett företag finns registrerat, samt vilka verksam-
hetstyper det arbetar inom, kan allmänheten från och med 
den 1 juli 2017 kontrollera via e-tjänsten Kolla elföretaget. 

Dessa självservicetjänster har haft en positiv inverkan 
på servicenivån för målgrupperna. Likaså har det möjlig-
gjort för Elsäkerhetsverket att på ett effektivt sätt hantera 
utökningen av åtaganden.

Under året har en vidareutveckling av ärendehante-
ringen för ansökan om auktorisation fortsatt, vilket har 
resulterat i att handläggningstiderna har kortats ytterli-
gare. En kvalitetshöjning har gjorts rörande prövningsför-
farandet, exempelvis genom ett värdefullt samarbete med 
UHR angående yttrande över utländska utbildningar samt 
att återkoppling alltid ges till sökande med klarspråk som 
utgångspunkt. Omarbetad information och struktur på 
myndighetens webbplats har också genomförts. Samman-
taget har effekterna av förändringarna visat sig genom färre 
överklaganden och en fortsatt låg nivå på avslagsbeslut. 
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Elsäkerhetsverket har ett proaktivt förhållningssätt när 
det gäller att kommunicera och skapa dialog med allmän-
heten och elbranschen om elsäkerhetsfrågor. Information 
är ett ledningsverktyg som bidrar till att myndighetens 
övergripande mål uppfylls och att kunskap om uppdrag 
och verksamhetsresultat sprids på ett 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 förändra beteenden 

gällande elsäkerhet samt förebygga och minska 

risken för elolyckor och tillbud i samhället.

• Elsäkerhetsverket ska lämna upplysningar, 

vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i 

frågor som rör myndighetens verksamhetsområde, 

vilket framgår av förvaltningslagen (1986:223).

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

Information

Verksamhetsområdet Information innehåller  
en verksamhetsgren. Den totala kostnaden  
för verksamhetsområdet uppgår till 18 676 tkr.

Kostnader fördelade på verksamhetsgren (tkr)

18 676

Foto: Daniel Dahlgren



29

E
LS

Ä
K

E
R

H
E

T
SV

E
R

K
E

T,
 Å

R
SR

E
D

O
V

IS
N

IN
G

 2
01

7 
  l

   
R

E
SU

LT
A

TR
E

D
O

V
IS

N
IN

G

Myndighetens prestationer inom verksamhetsgrenen  
redovisas genom antal föreläsningar, publikationer och 
ny hetsbrev samt informationsinsatser. Ytterligare en 
presta tion är skriftliga och muntliga svar på frågor som 
kommer in till myndigheten. Aktiviteter inom verksam-
hetsgrenen redovisas i form av samarbete och samverkan. 
Under 2017 har myndigheten haft stort fokus på informa-
tion gällande den nya lagstiftningen. Arbetet har genom-
syrat hela myndigheten och riktats mot både bransch och 
privatpersoner. Kostnaderna  för verksamhetsgrenen är 
därför enligt plan högre än tidigare år.

INFORMATIONSINSATSER

Inom avsnittet Informationsinsatser redovisas webbplat-
sen, digitala kanaler, kommunikation gällande nya regel-
verket, Elsäkerhetsverket i medierna samt nya verktyg till 
konsumenter och ekonomiska aktörer.
 

Prestation informationsinsatser

2017 2016 2015

Årsarbetskraft 2,8 2,5 0,7

Kostnad (tkr) 8 201 5 644 1 871

WEBBPLATS

Elsäkerhetsverkets webbplats är en av de viktigaste  
informationskanalerna för myndigheten. Informations-
spridning av nyheter, pressmeddelanden, tips och andra 
informationsinsatser bygger på planerade, regelbundna 
och aktiva kommunikationsåtgärder. 

Under 2017 har Elsäkerhetsverket fortsatt arbetet 
med att utveckla webbplatsen. I samband med de nya 
elsäkerhetsreglerna gjordes ett omfattande arbete med 
att skapa nya sidor för branschen och allmänheten för 
att målgrupperna ska kunna ta del av vad den nya lagen 
innebär och hur den påverkar respektive målgrupp. Med 
stöd av en tidigare webbundersökning har ett annat fokus 
varit att förenkla och förbättra navigation för privatper-
soner, struktur och design i allmänhet samt att optimera 
sökfunktionen. Ett omfattande arbete har även gjorts på 
de engelska sidorna, där både struktur och innehåll har 
förbättrats.

Antalet unika besökare på webbplatsen 2017 var 
475  560, en ökning med drygt 60 procent jämfört med 
2016. De mest besökta sidorna var Nya regler för elar-
bete och Frågor och svar, därefter försäljningsförbudet av  

14 USB-laddare, som skickades ut som pressmeddelande 
i april 2017. Även ingången för privatpersoner samt sidan 
”Vad du får göra själv med el” var välbesökta.

E-TJÄNSTER

Under 2017 har flera e-tjänster lanserats på webbplatsen. 
E-tjänsten ”Kolla elföretaget” riktar sig till beställare 
av elinstallationstjänster och är kopplad till det register 
som elinstallationsföretag ska finnas i för att få arbeta på 
andras anläggningar. E-tjänsten ”Företagsregistrering” 
används av de elinstallationsföretag som är registrerings-
pliktiga, det vill säga arbetar med elinstallationer på  
annans anläggning. Den tredje e-tjänsten ger auktorise-
rade elinstallatörer möjligheten att med hjälp av Bank-ID 
skriva ut sitt auktorisationsbevis. Det finns också webb- 
sidor med information kopplat till e-tjänsterna,

ÖVRIGA DIGITALA KANALER

På Elsäkerhetsverkets Facebooksida har antalet som följer 
myndigheten ökat med närmare 51 procent, från 1 903 
till 2 874 personer, under 2017.

Myndigheten jobbar alltmer med digitala kanaler och  
har under året även publicerat information på Twitter, 
LinkedIn och YouTube.Totalt har Elsäkerhetsverket ökat 
sin närvaro i sociala kanaler med 55 procent.

I arbetet med "Sveriges modernaste myndighet" togs 
ett digitalt bildspel fram som beskriver myndighetens 
verksamhet på ett tilltalande sätt. Detta bildspel används 
i flera olika kanaler.

I samband med produktfrågor och nya elsäkerhets-
regler har Elsäkerhetsverket även medverkat i radio- och 
TV-inslag.

KOMMUNIKATION KRING NYA ELSÄKERHETSREGLER

För att lyckas med reformen kring nya elsäkerhetsregler 
har det varit viktigt att jobba strategiskt med kommu-
nikation under hela genomförandet. I inledningsskedet 
riktades kommunikationen huvudsakligen till företag 
och branschorganisationer för att sprida kunskap om  
registrering och andra krav. Under våren 2017 påbörjades 
insatserna mot konsumenterna som ökade alltmer under 
hösten.  Analyser för att prioritera målgrupper och plane-
ring av insatser i olika kanaler har gjorts. Med webbplat-
sen som nav för kommunikationsinsatserna har myndig-
heten bland annat gjort film, radio och TV både genom 
redaktionella inslag och annonsering. Genom digitala 

Verksamhetsgren Information 
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kampanjer, sociala medier och redaktionell text för ar-
tiklar har myndigheten exponerat sina budskap för drygt  
3 miljoner mottagare.

STÖD TILL BRANSCHEN

Kommunikationsinsatser har också inneburit ett inten-
sivt arbete med att göra regelverket begripligt för de som 
arbetar i branschen.  En ”Handbok – elinstallationer en-
ligt elsäkerhetslagen” samt tillhörande mallar/dokument 
för egenkontrollprogram, presentationer för informa-
tionsmöten och riktade informationsinsatser via post- 
och mejlutskick har genomförts. Efter att e-tjänsten Kolla 
elföretaget öppnade 1 juli genomförde myndigheten en 
kampanj, oktober till december, kring budskapet ”Kolla 
elföretaget” i olika digitala kanaler. 

Mätningar visar att drygt 10 000 företag fanns regist-
rerade 31/12-2017. Från 24 oktober fram till årsskiftet 
2017/2018 har drygt 26 000 sökningar genomförts i e-
tjänsten Kolla elföretaget. Ungefär lika många har laddat 
ner handboken och egenkontrollprogram från webbplat-
sen. Under oktober-december har drygt 22 000 besökare 
styrts till målsidan genom kampanjen ”Kolla elföretaget”.

GENOMSLAG NYA ELSÄKERHETSREGLER

Ökad exponering i medierna, en något ökad kännedom 
bland konsumenter och en bransch som börjat marknads-
föra e-tjänsten Kolla elföretaget är positivt. Numera upp-
fattar åtta av tio privatpersoner att elinstallationer måste 
utföras av elinstallationsföretag och att det är bostads- 
ägaren som har ansvaret, vilket visar på en viss ökning.

Trots att det finns en komplexitet i antagande om 
antalet elinstallationsföretag i samhället och att en del 
inte ser sig själva som elinstallationsföretag, ser vi att våra 
insatser hittills har gett resultat och i vissa fall även över-
träffat de mål vi satt upp. Att få genomslag för de nya el-
säkerhetsreglerna kräver dock ett långsiktigt arbete och 
fortsatt planering för detta görs inför 2018. 

NYA VERKTYG TILL EKONOMISKA AKTÖRER

Ett nytt informationsmaterial togs fram under 2017 för 
att göra det lättare för företagen att sätta sig in i regelverket 
och säkerställa att de och deras produkter uppfyller kraven. 
Bland annat genom ny struktur och omarbetat innehåll på 
webbplatsen. Ett nytt informationsmaterial med exempel-
vis en handbok, checklistor samt tillhörande broschyrer 
har också tagits fram.

STÖD TILL KONSUMENTER GÄLLANDE  

ELEKTRISKA PRODUKTER

När det gäller information till konsumenter har myndig-
heten under 2017 tagit fram nytt informationsmaterial 
om hur man ska agera när man köpt en produkt med bris-
ter. Den önskvärda effekten av denna information är att 
fler köpare ställer krav på säljarna så att bristfälliga pro-
dukter i första hand inte säljs, men i andra hand åtgärdas 
så snart bristen upptäcks. Resurser har också lagts ned på 
arbetet med webbutveckling för att få fram ett nytt publi-
ceringsverktyg för åtgärdade produkter. Syftet med detta 
är att publicera alla beslut som rör konsument, oavsett om 
det beror på frivilliga åtgärder eller tvingande myndig-
hetsbeslut. 

Under 2017 har undersökningar hos konsumenter 
genomförts för att ta reda på vilka köpvanor och beteen-
den som finns hos konsument när det gäller USB-laddare. 
Riktad information till konsumenter har tagits fram om 
vad de ska tänka på när det gäller elsäkerhet och USB-
laddare. En uppföljande undersökning efter genomfört 
projekt gjordes också för att mäta effekten av våra insatser.

ELSÄKERHETSVERKET I MEDIERNA

Elsäkerhetsverket arbetar med planerad PR och medie-
kommunikation. Under 2017 har fokus varit att öka syn-
ligheten i digitala kanaler. Genomslaget i redaktionella 
medier har därför minskat med 31 procent och ökat i 
sociala kanaler med 55 procent. Under året har 28 press-
meddelanden och 41 nyheter publicerats. Det minskade 
genomslaget i medierna beror främst på att myndigheten 
samlat information om försäljningsförbud och återkall- 
elser av produkter i färre antal pressmeddelanden än tidi-
gare år. Det har inneburit positiva effekter av det enskilda 
mediegenomslaget och är ett arbetssätt som Elsäkerhets-
verket kommer att fortsätta med. Totalt har 1 756 inslag 
handlat om Elsäkerhetsverket under 2017.  Räckvidden i 
medierna under året har varit 167 miljoner mottagare och 
i snitt har fem nyheter om Elsäkerhetsverket publicerats 
per dag.

Elsäkerhetsverket i medierna

2017 2016 2015

Antal pressmeddelanden 28 23 9

Antal nyheter på webbplatsen 41 35 56

Antal unika besökare på 
webbplatsen

475 560 296 481 *

*Helårsstatistik kan ej lämnas på grund av fel i statistikverktyg.
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FÖRELÄSNINGAR OCH SEMINARIER

Under 2017 har Elsäkerhetsverket medverkat vid 80 före- 
läsningar och seminarier av olika slag. De sakområden 
som varit av störst intresse i olika branschsammanhang 
har varit den nya elsäkerhetslagen. En egen seminarie-
turné på 8 orter i landet anordnades och tillsammans med 
SEK Svensk Elstandard har liknande informationsträffar 
genomförts i landet.

Prestation föreläsningar och seminarier

2017 2016 2015

Antal föreläsningar och seminarier 80 45 35

Årsarbetskraft 1,4 0,7 0,7

Kostnad (tkr) 3 186 1 576 1 871

Under 2017 har myndigheten medverkat som utställare på 
branschmässan Elfack i Göteborg och konsumentmässan  
Hem, villa & bostadsrätt i Stockholm. Myndigheten 
medverkade också i Almedalen där en seminariedag an-
ordnades tillsammans med Energimyndigheten, Energi-
marknadsinspektionen och Svenska Kraftnät.

PUBLIKATIONER

De flesta av Elsäkerhetsverkets trycksaker och publikatio-
ner finns att ladda ner från webbplatsen vilket är en åtgärd 
för att öka tillgängligheten och ett led i miljöarbetet. An-
talet beställningar av myndighetens trycksaker, inklusive 
föreskrifter, ligger ungefär på samma nivå som föregående 
år. Cirka 18 800 publikationer skickades ut och delades 
ut på mässor 2017. De trycksaker som haft flest beställare  
är Vägledning vid elskada, Elsäkerhetspocket, och Fick-
kort elolyckor. 

Elsäkerhetsverket har under 2017 reviderat ett an-
tal foldrar med anledning av de nya elsäkerhetsreglerna.  
Nedan följer ett urval av de publikationer som tagits fram 
eller reviderats under 2017.

• Handbok - Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen

• Manual - Electrical installations under the Electrical 
Safety Act

• Säkra produkter (folder)

• Översättning av ovan nämda till arabiska (folder)

• När du har köpt en produkt som har brister  
(broschyr)

• När du har sålt en produkt som har brister   
(broschyr)

• När du ska tillverka eller sälja produkter (broschyr)

• Säkra produkter - ditt ansvar (flyer)

Den publikation som har laddats ner flest gånger är 
”Handbok - Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen” med 
drygt 20 000 unika nedladdningar. På andra plats kommer  
broschyren ”Jordfelsbrytare” med närmare 3  300 unika 
nedladdningar, följt av flyern Nya regler 2017 samt Elsä-
kerhetspocket.

Beställda exemplar av trycksaker (inkl. föreskrifter)

2017 2016 2015

Antal 18 800 17 000 21 000

NYHETSBREV

För att sprida information om Elsäkerhetsverkets pågå- 
ende och genomförda aktiviteter ger myndigheten ut ny-
hetsbrev till två målgrupper. Under 2017 har fyra num-
mer av nyhetsbrevet Aktuellt getts ut. Den huvudsakliga 
målgruppen är elbranschen men även konsumenter och 
företagare. Dessutom har tre nummer av nyhetsbrev till 
målgruppen elinstallatörer och elinstallationsföretag 
getts ut. 

Prestation nyhetsbrev

2017 2016 2015

Antal nyhetsbrev 7 6 6

Årsarbetskraft 1,1 0,1 0,1

Kostnad (tkr) 252 216 147

Antalet prenumeranter på Aktuellt uppgår till närmare  
5 700. Prenumeranter på nyhetsbrev för elinstallatörer 
och elinstallationsföretag uppgick vid årsskiftet till cirka 
18 000. Vid årsskiftet 2017/2018 hade de båda nyhetsbre-
ven totalt omkring 23 700 prenumeranter.

Antal prenumeranter

2017 2016 2015

Nyhetsbrev Aktuellt 5 700 5 700 5 604 

Nyhetsbrev för Elinstallatörer och 
Elinstallationsföretag

18 000* 12 300 11 956

* I slutet av 2017 innefattades även elinstallationsföretagen i detta 
nyhetsbrev, därav det ökade antalet prenumeranter.

SVARA PÅ FRÅGOR

Efterfrågan på Elsäkerhetsverkets sakkunskap ökar, vilket 
bland annat visar sig genom de skriftliga frågor som kom- 
mer till myndigheten via webbtjänsten Frågor och Svar 
samt via myndighetens e-post och Facebooksida. Arbetet 
med att besvara frågorna sker i samarbete mellan avdel-
ningarna.
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Under 2017 har det kommit 3 609 frågor via webbtjäns-
ten vilket är en ökning med cirka 34 procent jämfört  
med 2016. 

Elsäkerhetsverket har som mål att besvara 80 procent 
av frågorna inom sju kalenderdagar. Under 2017 besvara-
des 90 procent av frågorna inom den tiden. Myndigheten 
har också som mål att ett urval om minst 50 frågor och 
svar ska publiceras på myndighetens ex terna webbplats. 
Under året har 58 nya frågor publicerats på externwebben. 

Av de inkommande skriftliga frågorna rörde 33 pro-
cent området elektriska anläggningar, 36 procent hand-
lade om auktorisation, 12 procent om elprodukter samt 
2 procent juridiska frågor. 15 procent handlade om nya 
regler. Övriga frågor var av generell karaktär om myndig-
hetens verksamhet.

Skriftliga frågor och svar

2017 2016 2015

Antal frågor 3 609 2 694 2 216

Antal svar 3 573 2 705 2 216

SAMARBETE

I syfte att föra Elsäkerhetsverkets informationsarbete 
framåt samverkar myndigheten med andra organisationer 
och myndigheter både nationellt och inom Norden. Det 
nordiska samarbetet sker inom ramen för NSS-informa-
tionsgrupp, (Nordiska kommittén för samordning av 
elektriska säkerhetsfrågor). Under 2017 medverkade Elsä-
kerhetsverket i NSS Info Group och mötet hölls på Island.
Under 2017 har Elsäkerhetsverket fortsatt uppdra get med 
att bistå Energimyndigheten i arbetet med den gemen-
samma webbportalen om vindkraft (vindlov.se).

Under 2017 har projektet med reformen och informa-
tion kring nya elsäkerhetsregler genererat ett flertal sam-
arbeten med branschorganisationer, andra myndigheter 
och företag.

VERKSAMHETSGRENENS KOSTNADER

Kostnader för prestationer och aktiviteter

2017 2016 2015

Informationsinsatser 8 201 5 644 4 211

Föreläsningar och seminarier 3 186 1 576 1 871

Publikationer 1 388 637 123

Nyhetsbrev 252 216 147

Svara på frågor  5 531 3 881 3 864

Samarbete 118 618 152

Kostnad (tkr) 18 676 12 572 10 367

 

Kostnaderna för information ökar i takt med att myn-
digheten jobbar alltmer strategiskt med kommunikation. 
Under 2017 uppgick kostnaderna för verksamhetsgren 
Information till 18 676 tkr vilket är en ökning jämfört 
med 2016 då kostnaden uppgick till 12 572 tkr. Ökning-
en förklaras av ökade kostnader i samband införandet av 
den nya elsäkerhetslagen.

ANALYS AV RESULTAT

Kännedomen om Elsäkerhetsverket och elsäkerhetsfrågor  
ökar i samhället. Myndigheten når ut till fler genom våra 
kommunikationskanaler. En stor ökning av besökare 
på webbplatsen och resultatet av den digitala kampanj 
som genomfördes hösten 2017 visar att vi är på rätt väg.  
Genom undersökningar och analyser har Elsäkerhets-
verket en bra bild av hur vi uppfattas och vad som behöver 
förbättras. 

För att nå målet med ökad kunskap om elsäkerhet 
och EMC, krävs medvetande hos allmänheten och rätt 
kompetens hos dem som arbetar professionellt med el. I 
det arbetet är myndighetens vision, ”trygg och störnings-
fri el”, och kommunikationsstrategin värdefulla styr- 
medel och stöd. I det sammanhanget är den nya e-tjänsten 
”Kolla elföretaget” också en stor tillgång genom att ge alla 
som ska köpa elinstallationer möjlighet att kolla upp om 
företaget finns registrerat och därmed åtagit sig att följa 
lagen. Tillsammans med andra informationsinsatser kan 
förhoppningsvis, så småningom, marknaden rensas från 
de som arbetar olagligt med el. 

Elsäkerhetsverket fortsätter att utveckla kommunika-
tion som strategiskt verktyg i organisationen inom tillsyn, 
marknadskontroll och projekt. Delvis har nya arbetssätt 
formats där avdelningarna allt oftare överväger kommu-
nikation som komplement till, eller ett verktyg istället 
för, tillsyn eller marknadskontroll. Detta görs alltmer i 
samverkan med omvärlden i form av viktiga inspel från  
referensgrupper. Det är en förutsättning för att lyckas 
med det långsiktiga arbetet kring elsäkerhetsfrågor i sam-
hället och med genomslaget för den nya elsäkerhetslagen.

Myndigheten ser en kommunikationsutmaning i nega-
tiva effekter av den ökade e-handeln och privatimporten. 
Det blir allt vanligare att personer eller företag, som är 
mer eller mindre anonyma, erbjuder sina produkter till 
konsumenter via webben. Detta försvårar möjligheter till 
marknadskontroll avsevärt och kräver gemensamma in-
formationsinsatser i branschen för att konsumenter ska 
förstå att det finns risker och att de behöver ta eget ansvar.
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Elsäkerhetsverkets kompetensförsörjning syftar till att 
verksamhetens mål ska uppnås genom att rekrytera och 
behålla god kompetens inom de områden myndigheten 
ansvarar för.

Under 2017 slutade två avdelningschefer genom pen-
sionsavgång och ett tidsbegränsat förordnande som avdel-
ningschef löpte ut. Tre avdelningschefer har därför rekry-
terats under året. Alla tre tillsattes med internt sökande, 
vilket genererade behov av rekrytering av verksjurist. Den 
tekniska kompetensen på myndigheten har under året 
kompletterats med ytterligare en teknisk expert.

I slutet av året genomfördes rekryteringar av tre med-
arbetare till Avdelningen för anläggningar. Två hand- 
läggare till region Öst och en överinspektör till region  
Syd och Väst. Det har inte varit några problem att rekry-
tera personer med bra kompetenser till dessa tjänster. 

KOMPETENSUTVECKLING 2017

Det finns ett mycket stort engagemang och hög kom-
petens bland medarbetarna i myndigheten. Som ett 
led i att behålla och vidareutveckla medarbetarna har  
Elsäkerhetsverket under 2017 erbjudit löpande kompe-
tensutveckling inom olika områden.

En plan för myndighetsövergripande utbildningar tas 
fram årligen. Den är ett hjälpmedel när chef och medarbe-
tare ska utforma den individuella kompetensutvecklings-
planen, som görs på både kort och lång sikt. 

Vid några tillfällen har frukostseminarier genom-
förts, med syfte att internt dela med sig av kunskap och 
erfarenheter inom aktuella områden.  

Några medarbetare och chefer har deltagit i utveck-
lingsprogram inom ramen av samarbetet Rörlighet i sta-
ten. Till exempel chefsutvecklings- och mentorprogram 
samt programmet ”Att leda utan att vara chef ”. Inom  
Rörlighet i staten har medarbetare också deltagit i nätverk 
för bland annat registratorer, personaladministratörer, 
controllers och jurister. 

Under hösten genomfördes utbildning i sparsam och 
trafiksäker bilkörning, som inkluderade att köra på halk-
bana. En utbildningsinsats har även gjorts med inriktning 
på de som har telefonsupport. Syftet med den utbild-
ningen var att ge verktyg och stöd till medarbetarna, så att  
telefonsupporten kan utvecklas och bli ännu bättre.

ARBETSMILJÖ

Med stöd av den handlingsplan som togs fram efter medar-
betarundersökningen som genomfördes hösten 2016, har 
myndigheten bland annat verkat för att hitta metoder som 
stöder medarbetare att få balans mellan arbete och fritid. 

Elsäkerhetsverket har, tillsammans med skyddsombu-
den genomfört riskinventering, av både arbetsmiljö och 
faktorer som kan vara grund för diskriminering i någon 
form. Inga större risker identifierades och de risker som 
upptäcktes har tagits om hand på lämpligt sätt och en 
handlingsplan har upprättats.

Under året har chefer och skyddsombud genomgått 
utbildning i arbetsmiljö, som utgick från föreskrifterna 
om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och  
organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). 

Arbetsgivaren har, tillsammans med de fackliga par-
terna, reviderat befintliga riktlinjer för arbetsmiljöarbe-
tet. Dessa har kompletterats, så att de även följer de krav 
som finns i diskrimineringslagen. De nya kraven i lagen 
avser i första hand åtgärder för att undanröja risker för 
kränkande särbehandling, trakasserier och att alla inte 
behandlas lika, utifrån samtliga diskrimineringsgrunder 
som anges i lagen.   

HÄLSA

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

Elsäkerhetsverket har ett bra samarbete med företags-
hälsovården på de orter där myndigheten har verksamhet. 
För att förebygga rygg- och nackbesvär erbjuds medar- 
betarna 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 
redovisa de anställdas sjukfrånvaro. Den samlade sjuk-
frånvaron för Elsäkerhetsverkets anställda uppgick 2017 
till 5,2 procent av den totala arbetstiden, vilket är en liten 
minskning i förhållande till 2016. Enligt statistiken har 
sjuktalen ökat kraftigt under de tre senaste åren. Ett fåtal 
individer med långtidsfrånvaro på grund av sjukdom får 
stor påverkan på statistiken för en relativt liten organisa-
tion. Merparten av de anställda har mycket låg sjukfrån-
varo. Elsäkerhetsverket har alltid som mål att medarbe-

Övrig återrapportering 
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tare ska kunna återgå i arbete så snart som möjligt efter 
sjukskrivning. Vi följer kontinuerligt rehabiliteringspro-
cesser och ger det stöd som kommer an på arbetsgivaren.

Sjukfrånvaro (procent)

2017 2016 2015

Totalt 5,2 5,7 4,0

Kvinnor 8,4 11,3 7,8

Män 2,7 1,6 2,0

29 år eller yngre - - -

30–49 år 8,6 10,0 7,5

50 år eller äldre 2,5 2,6 1,8

Andel långtidssjukskrivna av totalt 
antal sjukskrivna (60 dagar eller mer) 70,1 74,6 58,5

PERSONALSTATISTIK

Vid årets början var 54 personer anställda vid myndig- 
heten och vid årets slut var 51 personer anställda. Anställ-
ningarna under 2017 räknat i årsarbetskraft är 49,3 års- 
arbetare.

JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING

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

Enligt den nya diskrimineringslagen ska det fin-
nas en plan med aktiva åtgärder, som syftar till att ingen 
diskrimineras eller trakasseras, utifrån samtliga diskri-
mineringsgrunder, som anges i lagen. En modell för att 
utveckla de aktiva åtgärderna har tagits fram under 2017,  
för fortsatt utveckling under 2018. Arbetet görs i samver-
kan med de fackliga organisationerna.

Internt har myndigheten strävat efter att få en jäm-
nare könsfördelning inom respektive personalkategori i 
samband med rekryteringar. Genomtänkta kravprofiler 
som öppnar för personer med varierande bakgrund har 
kompletterats med könsneutralt bildval och val av rele-
vanta rekryteringskanaler i samband med annonsering. 
Sedan våren 2017 har vi en jämn könsfördelningen hos 
myndighetens fyra avdelningschefer. 

Vid årets lönekartläggning, som genomfördes i sam-
verkan med de fackliga organisationerna, fann parterna att 
det inte fanns osakliga löneskillnader grundade på kön.

EXTERNT ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET

Generaldirektören representerar Sverige i det internatio-
nella nätverket Clean Energy Education & Empower-
ment (C3E) som består av yrkesverksamma kvinnor i ett 
antal länder. C3E-ambassadörerna träffas och diskuterar 
åtgärder och deltog även vid ett seminarium i Paris inom 

ramen för International Energy Agency (IEA). 
Elsäkerhetsverket har samlat företrädare för branschor-

ganisationer, fackliga organisationer och myndigheter i ett 
informellt nätverk för jämställdhetsfrågor i energibranschen. 
Under året har frågor kring rekrytering till energiutbildning-
ar och tekniska utbildningar diskuterats med företrädare för 
Skolverket. Jämställdhet har också tagits upp i Skolverkets 
nationella programråd för El- och energiprogrammet. 

Vid Elsäkerhetsverkets kommunikationsinsatser, 
bland annat i samband med den nya elsäkerhetslagen, har 
särskild vikt lagts vid att använda bilder av både kvinnor 
och män och att inte förstärka de schablonbilder som 
finns. Ordet ”yrkesman” har försvunnit ur lagstiftningen. 
Elsäkerhetsverket har vid mässor befolkat sin monter med 
både kvinnor och män. Vid Elfackmässan 2017 höll gene-
raldirektören ett föredrag som belyste den utveckling som 
skett inom energisektorn, "Från fossilt och farligt till för-
nybart och smart". 2017 är det fortfarande alltför få kvin-
nor som arbetar med energiteknik. I Elsäkerhetsverkets 
nyhetsbrev presenteras regelmässigt kvinnor inom energi-
sektorn med intressanta yrken och erfarenheter.

MILJÖLEDNING

Elsäkerhetsverket gör årligen en genomgång av miljöled-
ningssystemet med utgångspunkt från kraven i förordning 
(2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Miljö-
redovisning lämnas enligt samma förordning till reger-
ingen och Naturvårdsverket. I samband med genomgången 
av miljöledningssystemet, görs uppföljning av miljömålen. 
Myndighetens största miljöpåverkan är resor. Målsättning-
en är att minska påverkan genom att exempelvis använda 
tekniska lösningar i samband med möten. Revidering av 
miljömålen har gjorts under 2017. Dialog har förts med 
den biluthyrare som myndigheten har avtal med, för att  
säkerställa att miljöbilar alltid levereras vid beställning. 

STÄRKT SÄKERHETSSKYDDSARBETE 

Elsäkerhetsverket har i regleringsbrevet fått ett återrap-
porteringskrav i egenskap av bevakningsansvarig myndig-
het enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd be-
redskap. Redovisningen ska innehålla vilka övergripande 
åtgärder som vidtagits för att bedriva ett systematiskt sä-
kerhetsskyddsarbete. Rapporteringen sker utanför årsre-
dovisningen. Kortfattat kan sägas att myndigheten har ett 
löpande säkerhetsskyddsarbete där bland annat en säker-
hetsanalys hålls aktuell. Resultatet av säkerhetsanalysen 
utmynnar i en handlingsplan och åtgärder vidtas därefter. 

En genomlysning av vår informations- och IT-säker-
het har också genomförts under 2017. Rapporten visade 
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ett gott resultat och att medarbetarna på myndigheten 
har ett ”säkerhetstänk” som genomsyrar myndigheten. En 
handlingsplan har upprättats för att vidta åtgärder för att 
ytterligare förstärka informations- och IT-säkerheten.

AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET

AVGIFTER FRÅN PUBLIKATIONSFÖRSÄLJNING

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

Mer information om publikationer finns under verk- 
samhetsgren Information på sidan 28.

ÖVRIGA OFFENTLIGRÄTTSLIGA AVGIFTER

Elsäkerhetsverkets verksamhet finansieras i huvudsak 
med en elsäkerhetsavgift. Elsäkerhetsavgiftens storlek  
bestämdes under 2017 i förordningen (1995:1296) om 
vissa avgifter på elområdet. Regeringen har beslutat om 
en ny förordning som reglerar elsäkerhetsavgiften, för-
ordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätöver-
vakningsavgift och elsäkerhetsavgift. Den träder i kraft  
1 januari 2018. 

Myndigheten tar även ut en ansökningsavgift av de som 
ansöker om en auktorisation för att arbeta som elinstall- 
atör. Bemyndiganden om att ta ut avgifter finns i elsäker-
hetslagen (2016:732). För ansökningsavgiftens storlek 
m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen, 
varvid avgiftsklass 3 tillämpas.

ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR

När det gäller marknadskontroll av elektrisk materiel 
åläggs parten i de fall produkten får försäljningsförbud att 
betala myndighetens kostnader för inköp och provning. 
Bestämmelser som rör rätten att ta ut ersättning för inköp 
och provningskostnader finns i elsäkerhetslagen. 

Redovisning av avgiftsbelagd verksamhet  

där intäkterna ej disponeras

Intäkt 
2017

Intäkt 
2016

Intäkt 
2015

Elsäkerhetsavgift m.m. 57 724 57 485 36 341

Nätövervakningsavgift 21 196 21 092 20 993

Elberedskapsavgift 264 641 263 593 262 294

Ersättning för provade produkter 245 286 315

Ansökningsavgift 2 053 1 728 1 650

Summa 345 859 344 185 321 593

Tabellen är uppställd i enlighet med budget i reglerings-
brevet avseende den avgiftsbelagda verksamheten där in-
täkterna ej disponeras. Samtliga avgifter/ersättningar till-
förs inkomsttitel 2552: Övriga offentligrättsliga avgifter. 

Elsäkerhetsverket omfattas inte av något ekonomiskt 
mål för full kostnadstäckning och därmed redovisas  
endast intäkter i tabellen. Intäkterna som i huvudsak  
finansierar Elsäkerhetsverkets verksamhet, uppgick under 
2017 till 60 022 tkr (2016 till 59 499 tkr).

Regeringen beslutade 2015 om höjning av Elsäker-
hetsavgiften, som gällde från och med 1 januari 2016. 
Höjningen har möjliggjort finansiering av reformeringen 
av behörighetssystemet. Detta framgår i det förslag som 
presenterades i betänkandet från januari 2015, Elsäkerhet 
– en ledningsfråga (SOU 2014:89). Elsäkerhetsavgiften är 
9,50 kronor per lågspänningsabonnemang och 750 kro-
nor per högspänningsabonnemang.
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INFORMATIONSKRAV VID FÖRSÄLJNING AV ELEK-

TRISKA INSTALLATIONSPRODUKTER

Elsäkerhetsverket fick genom regleringsbrevet för 2017 
uppdrag av regeringen att utreda behovet av informations-
krav vid försäljning av elektriska installationsprodukter 
som kräver behörighet samt föreslå hur sådana eventuella 
krav ska utformas. 

I de undersökningar som Elsäkerhetsverket genom-
förde visas att obehörigt elinstallationsarbete förekom-
mer i minst tre av tio hushåll. I rapporten föreslås därför 
att en särskild satsning görs för att minska det obehö-
riga elinstallationsarbetet bland anläggningsinnehavare. 
Dessa aktiviteter bör utgå ifrån en gemensam handlings-
plan som tas fram i samverkan med främst elinstallations-
företagen och återförsäljarna, men även andra aktörer 
som försäkringsbolag, ekonomiska aktörer och konsu-
mentorganisationer.

Elsäkerhetsverket har fått i uppdrag att genomföra de 
förslag som anges i rapporten, se Elsäkerhetsverkets regle-
ringsbrev 2018.

ELSÄKERHET OCH EMC FÖR ELEKTRISK INFRASTRUK-

TUR I TRANSPORTSEKTORN

I Elsäkerhetsverkets regleringsbrev för 2017 fick myn-
digheten uppdraget att utreda förutsättningarna för en  
elsäker och störningsfri utbyggnad och användning av el-
vägar med kontaktledningar eller frästa spår samt induk-
tiv laddning och laddningsstationer.

Av rapporten framgår att elsäkerhet och elektromag-
netisk kompatibilitet (EMC) är viktig för elvägar. Så-
dana starkströmsanläggningar kommer vanligen att vara 
geografiskt utsträckta och i många fall vara tillgängliga 
för allmänheten. Innehavarens fortlöpande kontroll av  
anläggningen blir därför av särskild betydelse så att an-
läggningens användning ger betryggande säkerhet mot 
person- och sakskada. Elvägar och elfordon kommer 
också att finnas där människor vistas och bor, vilket stäl-
ler krav på god EMC. Sverige har kommit långt med att 
testa tekniker för elvägar. Elsäkerhetsverket har besökt ett 
antal pilotanläggningar och vårt intryck är att det finns 
en stor medvetenhet om elsäkerhet och EMC i branschen.

Elsäkerhetsregelverket och EMC-regelverket ger re-
dan idag tydliga krav på hur en starkströmsanläggning, 
exempelvis för laddning eller framdrift av elfordon ska 
vara utförd och hur den ska användas och underhållas.  
Elsektorn är av tradition innovationspräglad och regel-
verket är väl utformat för att tillåta teknisk utveckling. 
Det finns inte skäl att tro att regelverket kan komma att 
bli otillräckligt eller föråldrat på sikt. Eftersom branschen 
är ny och i en inledningsfas saknas dock till stor del stan-
dardisering för elektrisk infrastruktur inom transport-
sektorn och det viktigaste arbetet inför framtiden ligger 
inom internationell standardisering.

Övriga uppdrag

Foto: Mostphotos
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UPPDRAG OM FÖRENKLINGSARBETE

Elsäkerhetsverket har som en av 19 centrala myndigheter  
ett regeringsuppdrag mellan 2014 – 2021 om att öka 
servicen, minska handläggningstider och öka förståelsen 
för företagens villkor. Tillväxtverket är den sammanhåll- 
ande myndigheten och en rapport som beskriver vad  
Elsäkerhetsverket gör för att leva upp till kraven ska läm-
nas varje år.

Områden som de deltagande myndigheterna ska  
arbeta med under perioden är förutom kortade handlägg-
ningstider 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. 

Elsäkerhetsverket har under 2017 fortsatt att effekti-
visera handläggningen av ansökan om auktorisation som 
elinstallatör. 

ELBEHÖRIGHETSREFORMEN

Den 1 juli 2017 började den nya elsäkerhetslagen att gälla. 
Det innebär att Sverige har fått ett helt nytt system för 
vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer. 
Arbetet med elbehörighetsreformen har under 2017 va-
rit en omfattande del av Elsäkerhetsverkets verksamhet. 
Prestationer och aktiviteter som blivit en följd av arbetet 
med elbehörighetsreformen redovisas under respektive 
verksamhetsgren i årsredovisningen enligt samma princip 
som övrig verksamhet. Elsäkerhetsverket vill ändå lämna 
en samlad redogörelse över det arbete som har bedrivits 
under 2017. 

FÖRESKRIFTSARBETE

Som ett komplement till elsäkerhetslagen (2016:732) 
och elsäkerhetsförordningen (2017:218) har tre nya för-
fattningar trätt ikraft. De nya författningarna innehåller  
föreskrifter för elinstallationsarbete, elinstallationsföre-
tag och auktorisation.

GENOMSLAG FÖR REGISTRERING AV  

ELINSTALLATIONSFÖRETAG

Möjligheten att registrera elinstallationsföretag öppnade 
den 16 januari 2017, efter den första månaden hade drygt 
2000 företag registrerats, och den 31 december 2017 var 
10 426 företag registrerade. 

INFORMATION TILL KONSUMENTER

Olika kommunikationsaktiviteter kring det nya regel-
verket har under året genomförts i en rad olika kanaler. 
Exempel på detta är film, radio, TV, redaktionell text, in-
formationsmöten, sociala medier, annonsering och även 
riktade insatser via mail och telefonsamtal.

KOLLA ELFÖRETAGET

För att ge beställare av elinstallationstjänster möjlighet att 
kontrollera om elinstallationsföretaget är registrerat öpp-
nades den 1 juli e-tjänsten ”Kolla elföretaget”. För att höja 
den allmänna medvetenheten om kraven som riktas mot 
beställare har informationsinsatser, efter den 1 juli, i högre 
grad riktats mot konsumentsidan. Detta genom exempel-
vis digitala annonskampanjer, medverkan i Sveriges radios 
konsumentprogram ”Plånboken”, inslag i Anslagstavlan 
på TV och medverkan vid konsumentmässa i Älvsjö.

RÅDGIVNING OCH SUPPORT TILL FÖRETAG

En av de kanske viktigaste insatserna till företagen har  
varit framtagandet av ”Handbok – elinstallationer en-
ligt elsäkerhetslagen”. Handboken riktar sig i första hand 
till de som driver ett elinstallationsföretag men även till 
andra som i sitt arbete kommer i kontakt med elinstalla- 
tionsarbete, exempelvis professionella beställare av elin- 
stallationstjänster. Som komplement till detta har även 
mallar för egenkontrollprogram tillgängliggjorts på  
Elsäkerhetsverkets webbplats.

För stöd och support till företag har tre olika svars-
grupper varit aktiverade som via telefon svarat på frågor. 
Svarsgrupperna är indelade i frågor som gäller anlägg-
ningar, auktorisation och företagsregistrering. Periodvis 
har trycket varit högt men genom samverkan inom och 
mellan berörda avdelningar inom Elsäkerhetsverket så har 
svarstiderna kunnat hållas på en godtagbar nivå. Under 
året har det inkommit 3 609 skriftliga frågor av dessa har 
drygt 1800 frågor gällt ”nya regler” och auktorisation. 90 
procent av frågorna har besvarats inom sju kalenderdagar. 
58 stycken vanliga frågeställningar har, i informations-
syfte, lagts ut på den externa webben.

SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR

Elsäkerhetsverket har under våren 2017 arrangerat och 
genomfört informationsträffar på åtta orter i Sverige, från 
Malmö i syd till Luleå i norr. Myndigheten har deltagit 
som utställare och föreläsare vid fackmässor, Elfack 2017 
och elmässan i Kista. 

Under hösten 2017 har myndigheten medverkat som 
föreläsare vid en seminarieturné tillsammans med SEK 
Svensk Elstandard och Installatörsföretagen (IN). Repre-
sentanter för myndigheten har även medverkat och infor-
merat i Installatörsföretagens branschmedia t.ex. webb-
TV och tryckt press. Dessutom har ett antal seminarier 
och föreläsningar genomförts hos olika branschorganisa-
tioner och myndigheter, till exempel Standard Solutions 
Group (SSG), Installatörsföretagen (IN) och Trafikverket. 
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TILLSYN AV ELINSTALLATIONSFÖRETAG

I och med att de nya elsäkerhetsreglerna trädde i kraft så 
fick samtidigt Elsäkerhetsverket ett nytt tillsynsområde 
elinstallationsföretagen. Under året har ett arbete pågått 
med uppbyggnad av tillsynsmetodik och med tillsyns-
processen. 

Under året har praktisk vägledning, rutiner för till-
synsmetodik och dokumentmallar arbetats fram och im-
plementerats i tillsynsverksamheten. Tillsynsprocesser 
som omfattar elinstallationsföretag och elinstallatörer 
har också utvecklats.

En grupp bestående av en administrativ handläggare 
och utpekade inspektörer engagerats i arbetet med tillsyn 
av elinstallationsföretag. Syftet med den särskilda gruppen 
av inspektörer är att ha en kort handläggningstid, tydlig-
het samt likartad handläggning i beslutsprocessen.

Huvuddelen av de tillsynsärenden som påbörjats har 
startats efter att Elsäkerhetsverket mottagit en anmälan 
med indikation av något slag. Främst beroende på att före-
taget ej har varit registrerat hos Elsäkerhetsverket. Brister 
i egenkontrollprogram har också noterats. Efter kommu-
nicering och påbyggnad av kunskapsnivån och rättelse av 
noterade brister hos berörda företag har samtliga ärenden 
avslutats utan krav på ytterligare åtgärder.

RESULTAT AV ELBE-PROJEKTET

Elsäkerhetsverket ser att insatserna har gett önskat resul-
tat och i vissa fall även överträffat de mål vi satt upp. Men, 
det finns en komplexitet i att det bara finns en uppskattad 
mängd elinstallationsföretag, att de är verksamma inom 
många olika branscher, att en del inte ser sig själva som 
elinstallationsföretag och att en del av dem inte heller om-
fattas av kravet för registrering. Således finns inte samtliga 
registreringspliktiga företag i Elsäkerhetsverkets register 
ännu. Det gör att kommunikationsinsatserna mot bran-
schen inte kan ses som avslutade.

De kommunikationsaktiviteter som genomförts har 
fått ett bra genomslag. Myndigheten har arbetat effektivt 
med webbplatsen i fokus enligt vår plan. Webbplatsen 
har uppgraderats, fått nytt utseende, ny struktur och tyd-
liga målgruppsingångar. Elsäkerhetsverket ser en ökad 
exponering i media, en liten ökad kännedom bland kon-
sumenter och branschen har börjat marknadsföra den 
nya e-tjänsten.

När det gäller genomförda konsumentinsatser har viss 
effekt uppnåtts på relativt kort tid. Antalet sökningar i  
e-tjänsten Kolla elföretaget uppgick till drygt 26 000  
under perioden 24 oktober till och med 31 december 2017. 
Myndigheten ser också ett ökat antal som besökt webb-
sidorna anpassade till privatpersoner och fler som följer 
Elsäkerhetsverket i sociala medier. Det inkommer även fler 
frågor från konsumenter till myndigheten, så vår bedöm-
ning är att myndigheten har valt rätt typ av insatser. 
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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 beräknad ekonomisk livslängd på minst tre år redovi-
sas som anläggningstillgång. Avskrivning sker linjärt över 
den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivningen 
görs månadsvis.

Följande avskrivningstider tillämpas:

• Datorprogram och licenser 3–5 år

• Förbättringsutgifter på annans fastighet  5 år

• Maskiner och inventarier   5 år

• Bilar    5 år

• Datorer och kommunikationsutrustning  3 år

• Kontorsinredning   5 år

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER

Som periodavgränsningspost bokförs belopp överstigande  
20 tkr.

AVGIFTSINKOMSTER SOM INTE DISPONERAS AV 

MYNDIGHETEN

Utöver uppbörden av elsäkerhetsavgifter, ansökningsavgift 
för auktorisation samt ersättningen för provade produkter,  
administrerar Elsäkerhetsverket elberedskapsavgiften.
Den finansierar beredskapsverksamhet vid Svenska kraft-
nät. Elsäkerhetsverket administrerar även nätövervak-
ningsavgiften, som finansierar verksamhet vid Energi-
marknadsinspektionen. 

Redovisnings- och  
värderingsprinciper
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Resultaträkning

Belopp i tkr 2017 2016

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Intäkter av anslag not 1 59 722 58 124

Intäkter av avgifter och andra ersättningar not 2 186 297

Intäkter av bidrag not 3 120 0

Finansiella intäkter not 4 9 7

Summa 60 038 58 427

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Kostnader för personal not 5 -41 857 -41 335

Kostnader för lokaler -2 876 -2 969

Övriga driftskostnader -14 358 -13 472

Finansiella kostnader not 6 -31 -32

Avskrivningar och nedskrivningar -915 -618

Summa -60 038 -58 427

VERKSAMHETSUTFALL 0 0

UPPBÖRDSVERKSAMHET
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras not 7 345 859 344 185

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -345 859 -344 185

Saldo 0 0

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 0 0
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Balansräkning

Belopp i tkr 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar not 8 1 346 1 750

Summa 1 346 1 750

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet not 9 276 403

Maskiner, inventarier, installationer m.m.   not 10 1 164 383

Summa 1 440 787

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 3 0

Fordringar hos andra myndigheter not 11 751 540

Övriga kortfristiga fordringar not 12 66 70

Summa 821 609

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader not 13 473 441

Summa 473 441

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket not 14 -1 222 -2 580

Summa -1 222 -2 580

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret not 15 8 953 6 511

Summa 8 953 6 511

SUMMA TILLGÅNGAR 11 811 7 518

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital not 16

Statskapital 24 24

Summa 24 24

Avsättningar.

Övriga avsättningar not 17 155 77

Summa 155 77

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret not 18 2 854 1 350

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 1 835 1 106

Leverantörsskulder 3 499 1 481

Övriga kortfristiga skulder not 19 81 782

Summa 8 268 4 720

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader not 20 3 361 2 698

Oförbrukade bidrag not 21 3 0

Summa 3 363 2 698

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 11 811 7 518
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Anslagsredovisning
Belopp i tkr

Anslag (ramanslag) Ingående  
överförings- 

belopp

Årets  
tilldelning enl. 
regleringsbrev

Indragning Totalt  
disponibelt 

belopp

Utgifter Utgående 
överförings- 

belopp

Utgiftsområde 6 4:1  
Elsäkerhetsverket (ramanslag)
001 Elsäkerhetsverket (Ram) 2 807 59 397 -1 015 61 189 -59 825 1 364

SUMMA 2 807 59 397 -1 015 61 189 -59 825 1 364

Redovisning mot inkomsttitel
Belopp i tkr

Inkomsttitel Avgift Beräknat belopp Inkomster 2017

2552 05 Övriga offentligrättsliga avgifter Elsäkerhetsavgift 58 000 57 724

2552 05 Övriga offentligrättsliga avgifter Ansökningsavgift 1 800 2 053

2552 05 Övriga offentligrättsliga avgifter Nätövervakningsavgift 21 300 21 196

2552 05 Övriga offentligrättsliga avgifter Elberedskapsavgift 265 000 264 641

2552 05 Övriga offentligrättsliga avgifter Ersättning för provade produkter 300 245

SUMMA 346 400 345 859

Enligt regleringsbrevet ska Elsäkerhetsverket betala 57 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Betalningen avser 

abonnemangsavgift för radiokommunikationssystemet RAKEL.
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Uppgifter om rådsledamöter och ledande befattningshavare
Arvoden till Elsäkerhetsrådet avser 2017, utbetalas under 2018. Belopp i kr.

Namn Lön och annan ersättning Andra råds- och styrelseuppdrag i statlig myndighet  
  eller aktiebolag under 2017
Elisabet Falemo   Arbetsgivarverket, styrelse
Månadslön 97 000 kronor.  
Disponerar en personbil för resor
i tjänsten och för privat bruk. 
Total kontant bruttolön 1 183 519:- –
Maria Brogren 975:- Basta Online AB
Thomas Korssell 2 925:- –
Tina Nordling 2 925:- –
Christian Sandell 3 900:- Stiftelsen Golvbranschens Våtrumskontroll, GVK, styrelse
Mikael Schmidt 3 900:- Centrum för personsäkerhet, styrelse, Karlstads universitet 
  Ordförande SKA-rådet, Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd
Jan Siezing 2 925:- Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter i Nyköping AB
  Installations Certifiering i Stockholm AB
  World Skills Sweden AB
  MoJ vin & gastro AB
Stina Wallström 2 925:- Vice ordförande CEN Technical Board
Helena Wänlund 0:- –
Jens Åhman 2 925:- Styrelsen för Institutet för Miljö Medicin, Karolinska Institutet
  

Ledamöter i Elsäkerhetsrådet 2017
Elisabet Falemo
Ordf. Elsäkerhetsrådet 
GD Elsäkerhetsverket

Maria Brogren 
Hållbarhetschef 
WSP Group

Thomas Korssell 
VD
SEK Svensk Elstandard

Tina Nordling 
Ombudsman 
Svenska Elektrikerförbundet

Christian Sandell 
Jurist 
Svensk Försäkring

Mikael Schmidt
Enhetschef
Konsumentverket

Jan Siezing
VD 
Installatörsföretagen

Stina Wallström 
Produktsäkerhetsansvarig 
Ikea Range and Supply

Helena Wänlund 
-

Jens Åhman 
Enhetschef 
Arbetsmiljöverket

Saknas på bilden gör Maria Brogren och Helena Wänlund.

Foto: Elsäkerhetsverket

Tilläggsupplysningar och noter
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Not 1 Intäkter av anslag

2017 2016

Anslagsförbrukning enligt anslagsredovisningen 59 825 58 176

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

-102 -52

Summa 59 722 58 124

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2017 2016

Försäljning av publikationer enligt  
4 § avgiftsförordningen 84 21

Intäkter av andra ersättningar 102 276

Summa 186 297

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

Not 3 Intäkter av bidrag 

2017 2016

Anställningsstöd 120 0

Summa 120 0

Not 4 Finansiella intäkter  

2017 2016

Ränta på räntekonto hos Riksgälden 9 7

Summa 9 7

Not 5 Kostnader för personal  

2017 2016

Lönekostnader, exklusive arbetsgivaravgifter, 
pensionspremier m.m. 26 709 26 075

Övriga kostnader för personal 15 148 15 260

Summa 41 857 41 335

Högre lönekostnad 2017, i förhållande till 2016, avser ökade 
lönekostnader hänförbara till årets lönerevision.

Not 6 Finansiella kostnader 

2017 2016

Ränta på lån hos Riksgälden 30 30

Övriga finansiella kostnader 1 2

Summa 31 32

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

2017 2016

Elsäkerhetsavgift 57 724 57 485

Ansökningsavgift 2 053 1 728

Nätövervakningsavgift 21 196 21 092

Elberedskapsavgift 264 641 263 593

Ersättning för provade produkter 245 286

Summa 345 859 344 185

Utöver uppbörden av elsäkerhetsavgiften, ansökningsavgift för auktorisa- 
tion samt ersättningen för provade produkter som i huvudsak finansierar  
Elsäkerhetsverkets verksamhet, administrerar Elsäkerhetsverket elbered- 
skaps avgiften samt nätövervakningsavgiften. Elberedskapsavgiften finan- 
sierar beredskapsverksam het vid Svenska kraftnät samt nätövervaknings- 
avgiften som finansierar verksamhet vid nätmyndigheten 
(Energimarknadsinspektionen). 
 

Not 8 Rättigheter och andra immateriella tillgångar

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 4 754 3 544

Årets anskaffningar 139 1 210

Summa anskaffningsvärde 4 893 4 754

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 004 -2 704

Årets avskrivningar -543 -301

Summa ackumulerade avskrivningar -3 547 -3 004

Bokfört värde 1 346 1 750

Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 3 306 3 042

Pågående förbättringsutgifter  
på annans fastighet 0 264

Summa anskaffningsvärde 3 306 3 306

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 903 -2 792

Årets avskrivningar -128 -110

Summa ackumulerade avskrivningar -3 031 -2 903

Bokfört värde 276 403

Not 10 Maskiner, inventarier m.m.

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 2 464 2 317

Årets anskaffningar 1 025 397

Årets utrangeringar -108 -249

Summa anskaffningsvärde 3 381 2 464

Ingående ackumulerade 
avskrivningar

-2 082 -2 094

Årets avskrivningar -245 -207

Årets utrangeringar 108 220

Summa ackumulerade 
avskrivningar

-2 219 -2 081

Bokfört värde 1 164 383

Noter till resultaträkning och balansräkning

Belopp i tkr
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Not 11 Fordringar hos andra myndigheter

2017-12-31 2016-12-31

Fordran andra myndigheter 0 94

Fordran mervärdesskatt 751 445

Summa 751 540

Not 12 Övriga kortfristiga fordringar

2017-12-31 2016-12-31

Fordringar avseende uppbörd 66 68

Övriga fordringar 0 2

Summa 66 70

Not 13 Periodavgränsningsposter

2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda hyror – utomstatliga 473 441

Summa 473 441

Not 14  Avräkning med statsverket

Uppbörd 2017-12-31 2016-12-31

Ingående balans -69 -73

Redovisat mot inkomsttitel -345 859 -344 185

Uppbördsmedel som betalats  
till icke räntebärande flöden

345 877 344 188

Summa -51 -69

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -2 807 -1 270

Redovisat mot anslag 59 825 58 176

Anslagsmedel som tillförs räntekonto -59 397 -59 713

Återbetalning av anslagsmedel 1 015 0

Summa -1 364 - 2 807

Fordran avseende 
semesterlöneskuld som inte  
har redovisats mot anslag

Ingående balans 295 348

Redovisat mot anslag under året 
enligt undantagsregeln

-102 -52

Summa 193 295

Övriga fordringar/skulder på 
statens centralkonto

Inbetalningar i icke ränte- 
bärande flöde

345 904 344 209

Utbetalningar i icke räntebärande 
flöde

-27 -21

Betalningar hänförbara till  
anslag och inkomsttitlar

-345 877 -344 188

Saldo 0 0

Summa avräkning till statsverket -1 222 -2 580

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln avser till sin 
helhet minskning av semesterlöneskuld intjänad före 2008-12-31.

Not 15  Behållning räntekonto Riksgäldskontoret

2017-12-31 2016-12-31

Behållning räntekonto i 
Riksgäldskontoret

8 953 6 511

Summa 8 953 6 511

Beviljad räntekontokredit för 2017 är 3 000 tkr. Under året har  
0 tkr utnyttjats.

Not 16 Förändring av myndighetskapital

Stats- 
kapital

Balanserad  
kapitalför-

ändring

Kapitalför-
ändring enl.

resultaräkning Summa

Utgående balans 2016 24 0 0 24

Ingående balans 2017 24 0 0 24

Utgående balans 2017 24 0 0 24

Stadskapitalet avser redovisad konst från statens konstråd.

Not 17 Övriga avsättningar 

2017-12-31 2016-12-31

Ingående avsättning 77 60

Årets förändring 0 -60

Årets avsättning 78 77

Utgående avsättning 155 77

Årets avsättning har gjorts enligt lokalt kollektivavtal om lokala 
omställningsmedel. 

Not 18 Lån i Riksgäldskontoret

2017-12-31 2016-12-31

Ingående skuld 1 350 1 336

Nyupptagna lån 2 398 637

Årets amorteringar -894 -623

Utgående balans 2 854 1 350

Beviljad låneram är 3 500 tkr för år 2017.

Not 19 Övriga kortfristiga skulder

2017-12-31 2016-12-31

Personalens källskatt 0 694

Pensionsskuld Kåpan extra 81 88

Utgående balans 81 782

Skillnaden mellan åren avseende skuld för personalens källskatt 
beror på att källskatten betalades i december 2017 och därmed 
fanns ingen skuld vid årsskiftet till skillnad från 2016.

Not 20 Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 2017-12-31 2016-12-31

Upplupna löner 186 0

Upplupna semesterlöner 1 889 1 674

Skuld sociala avg – löneskuld 76 0

Skuld sociala avg  
– semesterlöneskuld

935 810

Övriga upplupna kostnader  
– inomstatliga

215 180

Övriga upplupna kostnader  
– utomstatliga

60 34

Utgående balans 3 361 2 698

Not 21 Oförbrukade bidrag 

2017-12-31 2016-12-31 

Ingående balans 0 142

Årets förändring -3 -142

Utgående balans -3  0

Oförbrukat bidrag 2017 kommer att återbetalas under 2018. 
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GD:s intygande

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader,  
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

 

 
Elisabet Falemo
Kristinehamn den 21 februari 2018

Sammanställning över väsentliga uppgifter

Belopp i tkr 2017 2016 2015 2014 2013

Låneram

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

Utnyttjad låneram 2 854 1 350 1 336 715 756

Kontokrediter hos Riksgäldskontoret

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

Max utnyttjad under året 0 0 0 0 0

RÄNTOR AVSEENDE RÄNTEKONTO I RIKSGÄLDSKONTORET
Ränteintäkter 9 7 3 29 58

Räntekostnader 0 0 0 0 0

AVGIFTSINTÄKTER
Intäkter som disponeras av myndigheten

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 0 15 50 50 50

Utfall 84 297 261 76 85

Intäkter som inte disponeras av myndigheten

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 346 400 344 900 321 700 321 000 317 000

Utfall 345 859 344 185 321 594 320 658 319 179

Anslagskredit

Beviljad anslagskredit 1 782 1 791 1 585 1 575 1 541

Utnyttjad anslagskredit 0 0 0 0 0

ANSLAG
Anslagssparande 1 364 2 807 1 270 1 058 1 843

Varav intecknat 0 0 0 0 0

ÅRSARBETSKRAFTER OCH ANSTÄLLDA 
Antalet årsarbetskrafter (st) 49,3 48,7 44,9 46,5 43,2

Medelantalet anställda (st) 54 53 48 48 44

DRIFTKOSTNAD PER ÅRSARBETSKRAFT 1 218 1 200 1 228 1 183 1 231

KAPITALFÖRÄNDRING
Årets kapitalförändring 0 0 0 0 0

Balanserad kapitalförändring 0 0 0 0 0



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

Alla våra kontor nås via:  
tel: 010-168 05 00 
fax: 010-168 05 99 eller  
e-post: registrator@elsakerhetsverket.se

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

Foto: Lars Berg



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

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