Att tänka på

Kabelförläggning

För elinstallationsarbete i anläggningar eller anläggningsdelar för överföring av
el i elnät som är koncessionspliktiga, både låg- och högspänningsanläggning,
finns den särskilda verksamhetstypen Kabelförläggning.
Vad omfattar verksamhetstypen?

Att tänka på för beställare

Verksamhetstypen Kabelförläggning omfattar endast arbeten
i koncessionspliktiga* ledningssystem och innefattar:
• Förläggning av jordkabel för låg- eller högspänning i
mark (eller markrör avsedd för sådan kabel), inklusive
att sätta upp kabelskåp och stolpar samt att anordna
jordtag och förlägga tillhörande jordlina.
• Lindragning och utdragning av hängkabel (men inte
kompletterande fastsättning/uppspänning/najning)
• Att förlägga jordkabel tillhörande icke
koncessionspliktiga** ledningssystem vid kabelförläggning enligt första punkten, s.k. samförläggning.

Om du företräder ett elnätsföretag så representerar du
innehavaren av en elektrisk starkströmsanläggning.
Som innehavare har du skyldighet att kontrollera att
den som utför elinstallationsarbete verkligen är ett
elinstallationsföretag som uppfyller kraven. Enklast görs
detta genom att använda Elsäkerhetsverkets e-tjänst
”Kolla elföretaget”.
Som beställare kan du också ställa krav på att ha insyn i
utförarens egenkontrollprogram, ta del av dokumentation
eller till och med göra stickprovskontroller för att säkerställa
att arbetet utförs enligt egenkontrollprogrammet, men det
är inget som Elsäkerhetsverket reglerar.

Företag registrerade för verksamhetstypen Kabelförläggning
undantas från lagkravet att ha en auktoriserad elinstallatör
knuten till verksamheten. Däremot ska de uppfylla övriga
krav i elsäkerhetslagen, exempelvis krav på utförande,
egenkontrollprogram och registrering. Alla personer i
företaget som utför elinstallationsarbeten enligt punkterna
ovan måste finnas med i egenkontrollprogrammet.

Att tänka på för utförare
När du åtar dig att utföra elinstallationsarbete som ingår
i verksamhetstypen Kabelförläggning så finns det några
viktiga saker att tänka på.
• Har ni ett egenkontrollprogram?
• Finns följande beskrivet i egenkontrollprogrammet?
- Elinstallationsverksamheten
- Kompetenskrav och tillgången till rätt kompetens
- Rutiner vid utförande av elinstallationsarbete
- Rutiner för fortlöpande arbete med
egenkontrollprogrammet.
• Har ni registrerat er hos Elsäkerhetsverket?
• Är ledningssystemet koncessionspliktigt*?

Vad omfattar inte verksamhetstypen?
Förläggning i mark av icke koncessionspliktiga** ledningssystem (jordkablar för låg- eller högspänning eller markrör
avsedd för sådan kabel) omfattas inte av verksamhetstypen
Kabelförläggning. Ett företag som utför förläggning
av jordkabel och andra elinstallationsarbeten i icke
koncessionspliktiga elanläggningar omfattas av flera krav.
De måste ha ett egenkontrollprogram, en auktoriserad
elinstallatör nivå A eller AL knuten till företaget och
dessutom vara registrerat för andra verksamhetstyper än
just Kabelförläggning.

en och hur den
Har ni frågor om den nya elsäkerhetslag
tsverket.
påverkar ert företag? Kontakta Elsäkerhe

* Koncessionspliktiga ledningssystem = Ledningar i mark eller luft för överföring av el i stam- region- eller lokalnät, ägda av elnätbolag.
** Icke koncessionspliktiga ledningssystem = Ledningar i mark eller luft som ej ägs av elnätbolag, exempelvis för gatubelysning,
camping- och motorvärmaranläggningar, interna utomhusledningar inom bostadsfastigheter, industri, lantbruk mm.

KO N TA K T V I D F R ÅG O R

På Elsäkerhetsverkets webbplats finns information om din elsäkerhet,
www.elsakerhetsverket.se. Där kan du också ställa en fråga via vår
e-tjänst Frågor & Svar. Elsäkerhetsverkets föreskrifter finns att fritt
ladda ner från vår webbplats.
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Ska du beställa eller köpa elinstallationstjänster? Kolla upp att
företaget som du planerar att anlita finns med i Elsäkerhetsverkets
register: www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget.

T E L 		

FACE B O O K
LINKEDIN
T W I T T E R 		

Box 4, 681 21 Kristinehamn
010-168 05 00
registrator@elsakerhetsverket.se
www.elsakerhetsverket.se
facebook.com/Elsakerhetsverket
linkedin.com/company/elsäkerhetsverket
twitter.com/elsakerhet

