
Nya regler 2017
Måste jag registrera mitt företag 
i Elsäkerhetsverkets register?

Vad är ett egenkontrollprogram?

När börjar de nya reglerna att gälla?
Är min organisation ett 
elinstallationsföretag?



Den 1 juli 2017 börjar den nya elsäkerhetslagen att gälla. 
Du som arbetar med el kommer att påverkas av de nya reglerna. 
Om du utför elinstallationsarbete kan du läsa mer om vilka 
förberedelser du och din organisation behöver göra. 

Vad gäller från och med 1 juli 2017?
Den 1 juli 2017 införs nya regler om elinstallationsarbete. 
Det innebär att de som yrkesmässigt utför elinstallations-
arbete har ett särskilt ansvar att se till att arbetet utförs 
på rätt sätt och av personer med rätt kompetens. 

Organisationen ska också ha ett egenkontrollprogram för 
elinstallationsverksamheten och ha minst en Elinstallatör för 
regele� erlevnad i organisationen. Om arbetet utförs på 
en anläggning som tillhör någon annan ska din organisation 
också vara registrerad hos Elsäkerhetsverket. Registreringen 
gör du i en e-tjänst på Elsäkerhetsverkets webbplats som 
kommer att � nnas på plats från januari 2017.

Alla som utför elinstallationsarbete omfattas
Oavsett vilken bransch ditt företag eller din organisation tillhör 
kan du omfattas av de� nitionen på elinstallationsföretag. Alla 
organisationer oavsett juridisk form är att anse som ett elin-
stallationsföretag om det utförs elinstallationsarbete i organisa-
tionen. Aktiebolag, enskilda � rmor, föreningar, myndigheter, 
kommuner, landsting med � era är elinstallationsföretag om de 
utför elinstallationsarbete.

Elinstallationsarbete kan förenklat sammanfattas som allt 
arbete som utförs på själva elanläggningen fram till och med 
eluttagen samt alla fasta anslutningar och losskopplingar av 
all elektrisk utrustning. 

Mer information och stöd
På Elsäkerhetsverkets webbplats � nns mer information om 
de nya reglerna. Olika typer av stöd (information, före-
läsningsmaterial, handbok etc.) kommer kontinuerligt att 
publiceras på www.elsakerhetsverket.se/nyaregler. Checklista för

elinstallationsföretag

Steg 1: Regelkännedom
• Ta reda på vad de nya reglerna innebär, se www.elsakerhetsverket.se/nyaregler.

• Utbilda berörd personal och hela företagsledningen, se www.elsakerhetsverket.se/nyaregler.

Steg 2: Inventera din verksamhet
• Ta reda på vilka elinstallationsarbeten din organisation utför. 

• Ta reda på om arbetet utförs på annans anläggning.     

Steg 3: Förbered egenkontrollen
• Börja fundera på hur din organisations egenkontrollprogram ska se ut.

• Tänk igenom hur omfattande ert egenkontrollprogram behöver vara. Det beror på vilka 
elinstallationsarbeten som utförs, se steg 2.

• Ta reda på om ni har ett befi ntligt egenkontrollprogram eller kvalitetssystem som ni kan utgå ifrån?

Steg 4: Utse Elinstallatörer för regelefterlevnad
• Fundera på vem eller vilka som ska utses att vara Elinstallatör för regelefterlevnad. 

• Behöver ni rekrytera är det bra att vara ute i god tid.

Steg 5: Registrera elinstallationsföretaget i god tid inför den 1 juli 2017
• Tänk på att du kan registrera din organisation redan i januari 2017 om du vill!

ewww.elsakerhetsverket.s /nyaregler
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