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Förord

Elinstallationer behöver inte bara fungera, de måste utföras så att de är säkra för
dagens och kommande användning. Sedan lång tid finns därför krav på behörighet
för att utföra elinstallationer, med några få undantag. Görs det ändå obehöriga
elinstallationer i stor omfattning och i så fall varför? Skulle kunskapen om
behörighetsregler öka och beteendet förändras om det fanns mer information då
konsumenterna köper elinstallationsprodukter?
Elsäkerhetsverket har fått regeringens uppdrag att utreda behovet av informationskrav för försäljning av elektriska installationsprodukter som kräver behörighet samt
föreslå hur sådana eventuella krav ska utformas.
Elsäkerhetsverkets rapport ger en översikt över historik och regler för försäljning
av elektriska produkter. Inom ramen för projektet har vi genomfört undersökningar
som ger svar på ovanstående frågor. Oavsett vilka metoder som väljs för att minska
andelen obehöriga elinstallationsarbeten är rapporten är en värdefull utgångspunkt
för kommande arbete och informationsinsatser.
Projektledare hos Elsäkerhetsverket har varit Kim Reenaas. Många andra
medarbetare har på olika sätt bidragit i arbetet.
Kristinehamn juni 2017

Elisabet Falemo
Generaldirektör
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Sammanfattning

Obehörigt elinstallationsarbete förekommer i många hem
Elsäkerhetsverkets undersökning visar att obehörigt elinstallationsarbete
förekommer i 3 av 10 hushåll (villa eller bostadsrätt). De vanligaste obehöriga
elinstallationsarbetena som utförs är fast anslutning av lampor, installation av nya
strömbrytare och uttag, men också kabeldragning och installation av dosor med
mera förekommer.
De olika aktörerna har ett omfattande ansvar
Idag finns inget krav att installationsmateriel ska vara märkt med information om
att det krävs behörighet för själva installationen. Det finns heller inga sådana krav
på försäljningsstället eller motsvarande.
Det finns dock ett omfattande regelverk som anger vem som har ansvar för att
installationsmateriel tillverkas, installeras, används och underhålls på rätt sätt.
Ansvar kan dessutom utkrävas på många olika sätt, t.ex. genom skadeståndskrav,
utebliven försäkringsersättning, åtal eller myndighetens tillsyn m.m.
Det finns stora behov av information och stöd
Elsäkerhetsverkets undersökningar tyder på att det idag finns en bild av att elinstallationsarbete är enkelt och ofarligt. Individen verkar ha en övertro på sin egen förmåga
att utföra elinstallationsarbete i kombination med bristande kunskap och respekt för
gällande regler. Samtidigt skulle de allra flesta, såväl de som gjort obehöriga
elinstallationsarbeten som de som inte gjort det, avstå eller åtminstone tveka att
göra elinstallationsarbeten, om det gavs information om detta vid köptillfället.
Det finns alltså ett behov av begriplig och tydlig information, både till konsument
och andra om vad som är elinstallationsarbete och vad som krävs för att utföra
sådant arbete. Denna information behöver föras ut, inte bara direkt till anläggningsinnehavare, utan även till elinstallationsföretag, återförsäljare m.fl.
Informationskrav – en fråga för framtiden
Elsäkerhetsverket har tagit fram förslag på hur informationskrav kan utformas, men
föreslår att man avvaktar med införande av sådana krav. Först om mindre
ingripande åtgärder inte får effekt bör vi arbeta vidare med bindande krav riktat till
återförsäljare av installationsmateriel.
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1 Inledning

Varför ska Elsäkerhetsverket undersöka informationskrav vid försäljning av installationsmateriel? I detta avsnitt ramar vi in uppdraget och tittar närmare på bakgrunden.
1.1

Om uppdraget

Elinstallationer som utförs av personer utan tillräcklig kunskap kan leda till felaktigt
installationsarbete och farliga anläggningar. För att förhindra detta finns krav i
elsäkerhetslagen. Trots detta förekommer det att obehörigt elinstallationsarbete utförs
av privatpersoner. Elinstallationsmateriel kan köpas av vem som helst i t.ex. varuhus
och bygghandel. Avsaknad av information kan vara en bidragande orsak till att
privatpersoner utför elinstallationer som de inte har kunskap och behörighet till.
Elsäkerhetsverket har i regleringsbrevet för 2017 fått i uppdrag av regeringen att
utreda behovet av informationskrav vid försäljning av elektriska installationsprodukter (”installationsmateriel”) som kräver behörighet samt föreslå hur sådana
eventuella krav ska utformas.
Utredningen ska klargöra olika aktörers ansvar och brister samt där behov
föreligger ge rekommendationer till möjliga åtgärder. Uppdraget ska redovisas
till Regeringskansliet senast den 30 juni 2017.
Denna rapport sammanfattar resultatet av Elsäkerhetsverkets utredning och
innehåller myndighetens förslag till åtgärder och fortsatt arbete. Rapporten utgår,
om inget annat uppges, från de regelverk som gäller per den 1 juli 2017.
Elsäkerhetsverket har bedömt uppdraget som att utredningen ska utreda
möjligheterna förutsättningslöst och inte enbart avse krav på märkning på själva
produkten, utan också andra typer av informationskrav.
1.2

Uppdragets genomförande

Elsäkerhetsverket har arbetat med regeringsuppdraget i projektform under
våren 2017. Arbetet har i huvudsak bestått av följande aktiviteter.

•

Information om uppdraget till berörda företag samt bransch- och
intresseorganisationer, med möjlighet för dessa aktörer att lämna synpunkter.

•

Genomförande av undersökning av bostadsägares kunskaper, erfarenheter
och attityder till obehörigt elinstallationsarbete.

•

Genomförande av enkätundersökning till elinstallatörer.
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•

Genomgång av befintliga utredningar och rapporter.

•

Rättsutredning avseende befintliga informationskrav, möjligheten att införa
informationskrav samt övriga relevanta ansvarsbestämmelser.

•

Intressentmöte med återförsäljare och andra berörda.

Elsäkerhetsverket tog inledningsvis kontakt med några av de berörda bransch- och
intresseorganisationerna för att möjliggöra delaktighet i projektet. Under projektets
gång har dessa aktörer samt de som hört av sig till Elsäkerhetsverket och
efterfrågat information, löpande blivit uppdaterade om senaste nytt.
Elsäkerhetsverket har också under projektets gång informerat genom bland annat pressmeddelanden i syfte att nå ut till så många berörda aktörer som möjligt, och möjliggöra för dessa att få insyn i arbetet och även att vara delaktiga genom hela processen.
1.3

Kort historik

Elinstallationer har varit föremål för reglering i snart 100 år. Den 1 juli 2017 införs
helt nya regler för att få utföra elinstallationsarbete i Sverige. Denna reform, som
kan vara den största förändringen sedan reglerna först infördes 1919, innebär att
det kommer att ställas särskilda krav på elinstallationsföretaget och inte bara på den
enskilda personen som utför arbetet.
Sedan 1919 har samhället och marknaderna förändrats.

•

1975: Det första lågspänningsdirektivet som reglerar vilka krav som ska gälla
viss elektrisk utrustning, däribland de flesta typer av elinstallationsmateriel,
antas av dåvarande Europeiska Gemenskapen (EG).

•

Cirka 1980-tal: Elinstallationsmateriel börjar säljas utanför grossistledet1

•

1989: Genom en ny förordning om elektrisk materiel tas kravet på
S-märkning av elektriska produkter som t.ex. installationsmateriel bort.2

•

1993: Den inre marknaden förverkligas fullt ut inom Europeiska unionen, EU,
(tidigare EG) genom ett stort antal rättsakter som ska säkerställa den fria
rörligheten för varor.3

•

1994: EES-avtalet mellan EU och EFTA-länderna (där Sverige då ingick) träder
ikraft och den fria rörligheten för bland annat varor omfattar nu Sverige.

1

Vi saknar uppgifter när detta skifte faktiskt skedde, och hur. Det finns dock uppgifter om att vissa återförsäljare
öppnade upp för försäljning till privatpersoner någon gång under 80-talet. Det kan dock ha förekommit tidigare, och det
kan också ha skett senare för den breda allmänheten.
2
Se förordning (1988:420) om elektrisk materiel och Regeringens proposition 1987/88:82 om en ny kontrollordning för
elektrisk materiel, m.m.
3
Läs mer om den inre marknadens utveckling inom EU i exempelvis Utrikesutskottets betänkande 1994/95:UU05
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.
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•

1995: Sverige blir medlem i Europeiska Unionen.

•

2017: Ny elsäkerhetslag börjar gälla. Helt nya regler införs för alla som utför
elinstallationsarbete.

1.4
1.4.1

Risker med el
Bränder och olyckor

Elsäkerhetsregelverket handlar i grunden om att förebygga sådana skador på person
och egendom som kan orsakas av el. I huvudsak handlar det om två olika huvudrisker – risken för brand och risken för elolycka (strömgenomgång eller ljusbåge).
Det finns övergripande olycks- och skadefallsstatistik inom dessa områden, men vi
kan inte säkert säga vilka fel som orsakar vad.
När det gäller bränder är det många bränder där orsaken till branden aldrig fastställs.
Detta gäller till och med för majoriteten av de bränder som sker. Av de bränder som
man kunnat fastställa orsaken till är det cirka 3 000 bränder årligen som orsakas av
el på något sätt. Inom denna kategori av så kallade brandstiftare finns flera underkategorier som t.ex. fasta elinstallationer, tillfälliga elinstallationer, belysning,
maskiner, el-uppvärmning o.s.v. Kostnaderna för dessa 3 000 bränder uppgår till cirka
300 miljoner kronor per år.4 Det är svårt att dra några slutsatser om hur många av dessa
bränder som orsakats av just felaktiga elinstallationer då andra orsaker kan ligga
bakom, som t.ex. fel i produkter, felaktigt underhåll, felaktig hantering etc.
När det gäller elolyckor i Sverige, visar en undersökning som gjordes av Karlstads
universitet 2014, att cirka 1 500 personer skadas varje år i elolyckor. Av dessa skadas
200-250 personer så allvarligt att de blir inlagda på sjukhus och i genomsnitt dör 3-6
personer årligen till följd av elolyckor.5 Precis som när det gäller brand är det många
elolyckor där vi inte känner till vad som orsakat olyckan. Av undersökningen som
gjordes 2014 framgår dock att omkring hälften av olyckorna sker i anslutning till
lampor/armaturer, vägguttag, lösa elkablar eller elskåp/ elcentral.6 Vilka aktiviteter
man ägnade sig åt vid olyckan skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Gör det självarbete, som t.ex. måleri-, snickeri-, och elarbeten, är den näst vanligaste aktiviteten
när män drabbas av elolyckor. Kvinnor drabbas av elolyckor i samband med gör det
själv-arbete i mycket mindre omfattning än män.

4
5
6

Se t.ex. Svensk Försäknings brandstatistik 2016.
Se Elsäkerhetsverkets rapport Elolyckor 2013.
Se sida 41 a.a.
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Bild: Procentandel skadade i elolyckor efter aktivitet och kön. Ur Elsäkerhetsverkets rapport Elolyckor 2013.

Bild: Orsakskedja – vad kan obehörigt elinstallationsarbete leda till.

Eftersom vi inte vet hur många av olyckorna och skadefallen som orsakas av felaktigt elinstallationsarbete har vi inte heller någon klar bild över hur många av de
bränder och elolyckor som sker varje år som orsakas av obehörigt elinstallationsarbete.
Installatörsföretagen, tidigare Elektriska Installatörsorganisationen, har bland annat
i rapporten Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? försökt
att närmare utreda sambanden mellan obehöriga elinstallationsarbeten och farliga
anläggningar. Av undersökningen, som genomförts hos elteknikföretag som är
medlemmar i EIO, framgår att de allra flesta (över 70 procent) av företagen
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upptäcker felaktiga elinstallationer en eller flera gånger i månaden. Av dessa
gör företagen bedömningen att omkring 20 procent är direkt farliga.7
Elsäkerhetsverket har i undersökningen hos elinstallatörer försökt titta närmare
på sambanden, se avsnitt 3.3.
Elsäkerhetsverkets bedömning är att obehörigt elinstallationsarbete orsakar
elbränder och elolyckor. Det finns idag inte en komplett bild över omfattningen
och vilka skador det obehöriga elinstallationsarbetet leder till.
1.4.2

Vad krävs för att kunna utföra ett korrekt elinstallationsarbete

Ett korrekt utfört elinstallationsarbete handlar inte bara om att utföra installationen
i enlighet med de anvisningar som följer med den produkt man avser att installera.
För att ett elinstallationsarbete ska kunna utföras korrekt måste den som utför
arbetet ha kännedom om vilka förutsättningar som gäller. Skälet till detta är att den
elanläggning där installationen ska ske har egenskaper utifrån det skick och
ursprungliga utförande som påverkar hur och om installationen alls kan ske.
Egenskaperna varierar beroende på när anläggningen uppfördes samt huruvida
anläggningen är utförd enligt svensk standard eller om avvikelser gjorts.
För att kunna utföra ett elinstallationsarbete behöver man alltså behärska minst
följande moment.

•

Bedöma förutsättningarna för arbetet utifrån den befintliga elanläggningens
utförande och egenskaper (anläggningskännedom)

•

Regler och standarder för utförandet (kravbestämning)

•

Planering inkl. materialval, konstruktion, dimensionering m.m.

•

Utförande

•

Kontroller av utfört arbete8

1.5

Behörighetskrav för att minimera riskerna
– gäller både yrkesmässigt och privat

I Sverige ställs särskilda krav för att få utföra elinstallationsarbete. Syftet med den
reglering som finns är att minimera riskerna för person- och sakskador orsakade av el.
Tidigare har regleringen tagit sikte på den individ som utför elinstallationsarbetet.
Den måste antingen ha en behörighet utfärdad av Elsäkerhetsverket som omfattar det
aktuella arbetet, eller arbeta under överinseende av en sådan behörig elinstallatör.

7
8

Se Elektriska Installatörsorganisationens rapport Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det?
Se vidare i Elsäkerhetsverkets handbok Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen, s.55 ff.
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Från och med den 1 juli 2017 har helt nya krav införts som innebär att alla
organisationer som utför elinstallationsarbete yrkesmässigt, så kallade
elinstallationsföretag, måste uppfylla särskilda krav.

Figur 2. Från personligt ansvar till företagaransvar

De särskilda krav som gäller elinstallationsföretag gäller bara i yrkesmässig
verksamhet. När det gäller elinstallationsarbete som sker i det egna hemmet, eller
på annat sätt icke-yrkesmässigt, får detta arbete enbart utföras av en auktoriserad
elinstallatör, under förutsättning att auktorisationen omfattar det aktuella arbetet.9
Denna rapport hänvisar till de paragrafer som gäller från 1 juli 2017
Den nya elsäkerhetslagen med tillhörande förordning omfattar även de
bestämmelser som finns i starkströmsförordningen och förordningen om elektrisk
materiel. I denna rapport har alla hänvisningar gjorts till den nya lagen och
förordningen eftersom innehållet i de delar som rör anläggningsinnehavarna och de
ekonomiska aktörernas ansvar är oförändrat i sak. De hänvisningar som görs
kommer alltså gälla från den 1 juli 2017.

9

Av 27 och 48 §§ elsäkerhetslagen (2016:732) följer att den person som utför obehörigt elinstallationsarbete kan
straffas med böter eller fängelse i upp till ett år.
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2 Informationskrav och
informationsgivning vid försäljning idag

Om det finns regler som inte efterlevs, kan ökad tillsyn vara ett alternativ. Därför
gäller det att veta om det finns informationskrav idag och i så fall om dessa
efterlevs. Detta avsnitt innehåller en redogörelse för gällande regler, men också
vilken information som ser ut att nå köparen idag.
2.1

Gällande regler

Det finns idag omfattande regler som gäller så kallad elektrisk utrustning. Detta
samlingsbegrepp omfattar bland annat installationsmateriel. Beroende på vilken typ
av installationsmateriel det rör sig om är reglerna harmoniserade inom EU eller
regleras nationellt. De allra flesta produkter som är installationsmateriel omfattas
av det så kallade lågspänningsdirektivet, LVD10.

Bild: De allra flesta produkter som utgör installationsmateriel är harmoniserade enligt LVD.

2.1.1

Allmänna krav på produktens märkning

Märknings- och informationskrav finns idag i elsäkerhetsförordningen (2017:218)
och produktsäkerhetslagen (2004:451). Föreskrifterna bygger i grunden på EUdirektiv som syftar till att säkerställa en viss säkerhetsnivå för konsumenter och
andra. Kraven på märkning är dock i huvudsak desamma för produkten oavsett om
det är en produkt som omfattas av LVD eller inte, eftersom den nationella
regleringen bygger på i huvudsak samma krav som finns i LVD.

10

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av
medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning
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Huruvida produkter omfattas av LVD kan dock få avgörande betydelse för
möjligheten att införa nya krav, se vidare i avsnitt 4.1.

Det är i grunden tillverkaren som ser till att ta fram den information och märkning
som krävs, men tillverkaren är inte den enda aktör som har ett särskilt ansvar för
produkten. Övriga aktörer i leveranskedjan (importörer och distributörer) ska i
sin tur säkerställa att informationen och märkningen finns för de produkter de
tillhandahåller.

Bild: De olika aktörernas ansvar för märkning och övrig information (obs – regler i urval –
se Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2016:1) om elektrisk utrustning för fullständiga krav rörande
CE-märkning, information om produkten m.m.)
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Produktsäkerhetslagen (2004:451), PSL, som gäller för alla produkter som är
avsedda för konsumenter eller kan komma att användas av konsumenter är ett
kompletterande regelverk som också gäller för produkter som utgör installationsmateriel. I PSL finns krav på information om produkten, som gäller utöver
elsäkerhetsförordningen. Eftersom PSL är ett kompletterande regelverk gäller
dessa bestämmelser inte när det finns särskilda säkerhetskrav i LVD.11
Produktsäkerhetslagen gäller för alla konsumentprodukter, oavsett om de är
harmoniserade under LVD eller inte.

2.1.2

Krav på märkning med upplysning om behörighetskrav

Det finns idag inget uttryckligt krav på att produkten ska vara märkt med
information att produkten endast får installeras av behörig elinstallatör eller
elinstallationsföretag (det senare gäller från och med den 1 juli 2017).
Gemensamt för bestämmelserna i ellagstiftningen och produktsäkerhetslagen är att
bestämmelserna tar sikte på säkerställa en säker användning av produkterna. Den
information som lämnas innefattar vanligtvis en bruksanvisning med information
om i vilka miljöer utrustningen är avsedd att användas samt hur den ska installeras
och användas. Det går därför inte att med stöd av dessa regler kräva att återförsäljare av elektrisk utrustning ska informera om att enbart behöriga/
auktoriserade elinstallatörer får installera produkten.
Konsumentverket har tidigare haft riktlinjer (KOVFS 1983:1) med innebörden att
produkter bland annat ska märkas med texten ”FÅR INSTALLERAS ENDAST
AV BEHÖRIG INSTALLATÖR”. Dessa riktlinjer upphävdes 1998. I samband
med att Konsumentverket upphävde sina riktlinjer konstaterade Elsäkerhetsverket
att det fanns ett mandat att föreskriva om informationskrav, men myndigheten
nyttjade aldrig den möjligheten. Elsäkerhetsverket har alltså inte meddelat några
särskilda föreskrifter om informationskrav.

11

Observera att detta är en förenklad beskrivning. För fullständig beskrivning av hur PSL kompletterar
sektorslagstiftningen, se 4 § PSL och regeringens proposition 2003/04:121 Ny produktsäkerhetslag, s. 82 ff och 191 f.
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Kraven i riktlinjerna gällde i princip uteslutande märkning på själva produkten och
omfattade inte marknadsföringen och saluföringen i övrigt.
Konsumentverket meddelade riktlinjerna med stöd av bemyndigandet i dåvarande
instruktion som innebar att myndigheten kunde ge ut allmänna råd om näringsidkares marknadsföring och utformning av varor.12
2.2

Konstaterade brister, önskat läge?

Under åren 2013-2015 har Installatörsföretagen, tidigare EIO, genomfört
återkommande undersökningar av hur återförsäljare informerar om bland annat
behörighetskraven. Undersökningarna har omfattat såväl fysiska butiker som ehandeln. Installatörsföretagens undersökningar visar att det inte sällan saknas
särskild information i butik/på webbsida om att det krävs särskild behörighet för att
installera produkten. Detta gäller oavsett om informationen avser

•

märkning på produkten,

•

information på försäljningsplatsen, eller

•

information från säljare.13

Installatörsföretagen bedömer dock att förbättringar har skett under den period som
de olika undersökningarna ägde rum, särskilt i vissa enskilda fall, men att återförsäljarna saknar de rutiner som krävs för att butikerna ska veta vad de ska
informera kunderna om.14
2.3

Sammanfattning: Brister finns – dock inte juridiska

De brister som finns när det gäller information vid försäljning är inga brister i
juridisk mening eftersom det saknas krav på att ge den typen av information
(behörighetskrav vid installation) på produkten eller vid försäljning.
Slutsatsen är ändå att det finns brister i relation till ett önskat läge där köparna av
elinstallationsmateriel får den information som behövs för att de ska veta om de
kan och får installera produkten själva eller inte.

12
13
14

Se 3 § punkten 2 förordning (1995:868) med instruktion för Konsumentverket.
Se IN:s rapport Fortfarande Noll Koll – uppföljning 2015, s. 9 ff.
Se IN:s rapport Fortfarande Noll Koll – uppföljning 2015, s.4.
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3 Ansvar, kunskap och beteenden
– hur ser det ut?

Det finns ett omfattande regelverk som ska säkerställa att produkter och elanläggningar är säkra. För att reglerna ska kunna efterlevas krävs dock inte bara
kunskap, utan också att kunskapen leder till rätt beteende. I detta avsnitt redogör vi
för hur regelverket ser ut samt vad genomförda undersökningar leder till för
problembild utifrån aktörernas beteenden.
3.1

Ansvar avseende installationsmaterielets tillverkning,
användning och underhåll

Regelverket som anger vem som har ansvar för att installationsmateriel tillverkas,
installeras, används och underhålls på rätt sätt är omfattande. Reglerna riktar sig till
flera aktörer och det är också flera olika typer av ansvarsbestämmelser som är
relevanta. I detta avsnitt redogörs för de tre huvudsakliga ansvarstyperna när det
gäller de regler som Elsäkerhetsverket har tillsyn över. I avsnitt 5.1.2 följer också
en kort beskrivning av ansvarstyper som är relevanta för berörda aktörer, men där
ansvarsutkrävande sker på andra sätt än genom Elsäkerhetsverkets tillsyn.

Figur: Ansvarsformerna som ska säkerställa att starkströmsanläggningar är säkra.
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3.1.1

Produkten ska vara säker – tillverkarnas, importörernas och
distributörernas ansvar

I grunden ska all elektrisk utrustning vara säker.

Alla aktörer i leveranskedjan från tillverkare till återförsäljare har ett särskilt ansvar
för att produkten är säker och uppfyller särskilda krav på säkerhetsinformation,
märkning m.m. Det är i elsäkerhetsförordningen och Elsäkerhetsverkets föreskrifter
som gällande säkerhetskrav närmare anges.
3.1.2

Anläggningarna ska alltid vara säkra – anläggningsinnehavarnas
ansvar

Elsäkerhetsregelverket ställer särskilda krav på alla som äger eller på annat sätt
innehar en starkströmsanläggning.

Elsäkerhetsverket ger ut närmare föreskrifter om hur en starkströmsanläggning ska
vara utförd m.m.15

15

Läs mer på Elsäkerhetsverkets webbplats, Regelområde - Anläggningar.
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3.1.3

Installationen ska utföras på rätt sätt
– elinstallationsföretagens ansvar

Installationen av sådana produkter som utgör installationsmateriel är central för att
anläggningarna ska vara säkra. Därför är installationsmomentet, eller utförandet av
elinstallationsarbetet, förbehållet vissa aktörer.
Från och med den 1 juli 2017 omfattas den som yrkesmässigt utför elinstallationsarbeten, så kallade elinstallationsföretag, av helt nya krav. Bland annat innebär de
nya kraven att elinstallationsföretaget har ett ansvar för att arbetet är utfört i
enlighet med de krav som gäller.

Utöver det allmänna säkerhetskravet för arbetets utförande ska elinstallationsföretaget uppfylla särskilda krav, se 23-27 §§ elsäkerhetslagen.16

16

Se även Elsäkerhetsverkets föreskrifter på Elsäkerhetsverkets webbplats, Regelområde - Elinstallationsarbete.
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3.1.4

Kan kunden (anläggningsinnehavaren) köpa in
installationsmaterielet själv?

Det är anläggningsinnehavaren som bestämmer vad elinstallationsföretaget får göra
med anläggningen, eftersom det är innehavaren som förfogar (bestämmer) över
anläggningen. Elinstallationsföretaget måste samtidigt ställa krav på anläggningsinnehavaren att denne ger de förutsättningar som behövs för att ett visst arbete ska
kunna utföras i enlighet med de krav som gäller.
Detta innebär att elinstallationsföretaget måste förhålla sig till avtalet med
anläggningsinnehavaren såväl som till de regler som gäller för arbetet som ska
utföras.
När det gäller t.ex. inköp av installationsmaterial finns det inget som hindrar att
kunden själv köper in produkter, så länge elinstallationsföretaget (eller elinstallatören - om arbetet inte utförs yrkesmässigt) bedömer att installationen av materialet
är förenligt med gällande krav.17
3.2

Bostadsägares (anläggningsinnehavares) kunskaper,
erfarenheter och attityder till obehörigt elinstallationsarbete

Elsäkerhetsverket har genomfört en undersökning hos bostadsägare. Syftet med
undersökningen var att få en bild av bostadsägarnas kunskaper, beteenden och
attityder till obehörigt elinstallationsarbete för att i förlängningen kunna bedöma
om informationskrav skulle kunna ha någon effekt på förekomsten av obehörigt
elinstallationsarbete. Resultaten av undersökningen sammanfattas nedan och
undersökningen i sin helhet finns som bilaga till denna rapport.
3.2.1

Den vanligaste källan till information är butiken

Fyra av tio bostadsägare har köpt någon form av elmateriel18 det senaste året.
De vanligaste inköpsställena är byggvaruhus och fackhandel och informationen
inför köpet inhämtas oftast i själva butiken. Den information som köparen
efterfrågar handlar oftast om produktens funktion och hur den ska installeras.
3.2.2

I 3 av 10 hushåll sker obehörigt elinstallationsarbete

Det är vanligt att någon i ett hushåll utför elarbeten i den egna bostaden. De
personer som utför elarbeten själva är i huvudsak män (91 procent), i medelåldern
(40-59 år) och bor i villa. De flesta elarbeten som utförs kräver dock inte behörighet, men det förekommer. Undersökningen visar att obehörigt elinstallationsarbete
förekommer i 3 av 10 hushåll.19
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Läs mer om anläggningsinnehavarens och elinstallationsföretagets respektive ansvar och vad detta kräver av
avtalsrelationen i Elsäkerhetsverkets handbok Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen, se s. 42 ff.
18
Med elmateriel avses produkter som är installationsmateriel, men också sådant elmateriel som är fritt för var och en
att installera, t.ex. stickproppar.
19
De undersökningar som gjorts av EIO/IN visar att hälften av alla villaägare har gjort obehöriga elinstallationsarbeten.
Av Elsäkerhetsverkets undersökning framgår att det är vanligare med obehöriga elinstallationsarbeten om man bor i
villa, vilket gör undersökningen ger stöd för EIO/IN:s bedömning.
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3.2.3

De som utför obehöriga elinstallationsarbeten uppger att de
vet hur de ska göra och de är lika benägna som andra att anlita
elektriker/elinstallatör

Av de som gör elinstallationsarbete uppger majoriteten att de vet hur de ska göra
sedan tidigare. Av de som gör obehöriga elinstallationsarbeten är det cirka 70
procent som anlitar en elinstallatör om det går fel efter att man själv försökt först,
strax under 40 procent som anger att kostnaden har betydelse, och en klar majoritet
som skulle avstå eller åtminstone tveka att göra elinstallationsarbetet om det gavs
mer information om kraven vid köptillfället. Undersökningen visar också att de
som utför obehörigt elinstallationsarbete är lika benägna att anlita elektriker/
elinstallatörer som alla andra i undersökningen.
3.2.4

Det varierar vilka typer av arbeten som utförs

De vanligaste obehöriga elinstallationsarbetena som utförs av någon i det egna
hushållet är fast anslutning av lampor, installation av nya strömbrytare och uttag,
men också kabeldragning och installation av dosor med mera förekommer.
3.2.5

Bostadsägare vill göra rätt!

Undersökningen visar att de allra flesta av både de som gjort obehöriga
elinstallationsarbeten och de som inte gjort det, skulle avstå eller åtminstone tveka
att göra elinstallationsarbeten, om det gavs information om detta vid köptillfället.
3.3

Elinstallatörernas erfarenheter

Elsäkerhetsverket har också genomfört en enklare enkät hos de som är behöriga
elinstallatörer. Det var 1 641 personer som svarade på enkäten. Denna visar att

•

det vanligaste inköpsstället för elinstallatörerna är hos elgrossist, men

•

det är inte helt ovanligt att kunderna köper in materielet själva, och

•

3 av 4 upptäcker ofta eller ibland felaktiga elinstallationer, samt

•

de allra flesta upplever att de felaktiga elinstallationerna beror på obehörigt
elinstallationsarbete.

I enkäten gavs elinstallatörerna också möjlighet att lämna ytterligare kommentarer,
vilket många valde att göra. Bland annat framfördes följande.
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Bild: Exempel på kommentarer i undersökningen hos elinstallatörer.

3.4

Sammanfattning: Problembeskrivning
– bristande kunskap och övertro på den egna förmågan

Undersökningarna tyder på att det idag finns en bild av att elinstallationsarbete är
enkelt och ofarligt. Det verkar inte som att tid, pengar eller svårigheter att få tag på
en elektriker/elinstallatör är den huvudsakliga drivkraften bakom det obehöriga
elinstallationsarbetet.
Elsäkerhetsverket gör bedömningen att det i första hand handlar om individens
övertro på sin egen förmåga att utföra elinstallationsarbete i kombination med
bristande kunskap och respekt för gällande regler.

Bild: Orsakssamband – obehörigt elinstallationsarbete.
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4 Förutsättningar för införande av
informationskrav

För att informationskrav ska kunna införas i Sverige måste sådana regler vara
förenliga med gällande regler, allt från svensk grundlag till EU-rätten. I detta
avsnitt utreds om det finns rättsliga förutsättningar att införa informationskrav på
produkten eller på annat sätt i samband med försäljningen.
4.1

Förenlighet med EU-rätten – det EU-rättsliga testet

Principen om fri rörlighet är en grundläggande princip som gäller i alla EU-länder
och omfattar varor, tjänster, människor och kapital. Den fria rörligheten för
produkter innehåller två typer av förbud, och en undantagsmöjlighet.

•

Diskrimineringsförbud – produkter/aktörer från andra länder får inte
missgynnas.

•

Restriktionsförbud – produktens fria rörlighet får inte hindras.

•

UNDANTAG – regler som omfattas av förbuden kan vara tillåtna om de är
objektivt motiverade, ändamålsenliga, och proportionerliga.

Skydd för människors hälsa och konsumentskydd är exempel på sådana allmänintressen som gör att reglerna kan anses vara objektivt motiverade. I övrigt gäller
det att, i samband med att en regel utarbetas, bedöma den specifika regelns
förenlighet med EU-rätten. Detta görs genom ett så kallat EU-rättsligt test.
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Bild: EU-rättslig prövning – steg för steg

20

Märkningskrav är ett exempel på ett sådant restriktionsförbud som måste
uppfylla vissa krav för att få finnas. Detta gäller alltså även om regeln i sig
inte är diskriminerande.
Eftersom de allra flesta produkter som utgör elinstallationsmateriel omfattas av
lågspänningsdirektivet21, LVD, ingår också i bedömningen som ska göras en
prövning om regeln är förenlig med LVD.
LVD är ett sådant direktiv som innebär så kallad totalharmonisering. Av artikel 4
framgår också uttryckligen att medlemsstaterna inte får hindra tillhandahållande på
marknaden av elektrisk utrustning som uppfyller kraven i direktivet, när det gäller
sådana aspekter som omfattas av direktivet.
Elsäkerhetsverket bedömer att märkningskrav på produkten inte är förenligt med
LVD och därmed inte kan införas.22

20

Bilden är tagen från Kommerskollegiums Inremarknadsguide för myndigheter, se sida 26. (Sidhänvisningarna i
bilden avser sidhänvisningar till guiden)
21
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av
medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning.
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Det bör också noteras att kraven som gäller vid elinstallationsarbete ser olika ut i
olika länder. Detta innebär att sådana märkningskrav skulle fördyra märkningen
avsevärt, även om kravet skulle vara förenligt med LVD, eller till och med införas
genom LVD.
4.2

Förenlighet med allmänna rättsprinciper – alternativen måste
alltid utredas

Ett framtida informationskrav måste också vara förenligt med ett antal allmänna
rättsprinciper23 i den svenska rättsordningen. Dessa principer och dess tillämpning
på regelgivning är inte listade i någon författning utan kan närmast beskrivas som
ett antal rättsprinciper eller kriterier som ska prövas för att säkerställa att svensk
rätt är ändamålsenlig.
När det gäller regelgivning måste givetvis regeln vara beslutad i enlighet med och
till sitt innehåll vara förenlig med gällande rätt (legalitetsprincipen). Den princip
som oftast avgör om en regel kan genomföras eller ej är dock en annan princip.
Proportionalitetsprincipen24 kommer ofta till uttryck inom EU-rätten och innebär
att en åtgärd som vidtas ska vara nödvändig för att uppnå vad som avses med
åtgärden samt stå i rimlig proportion till den kostnad m.m. som åtgärden orsakar.
Dessa rättsprinciper kommer ibland till uttryck i lagar och förordningar, som
exempelvis följande.

•

Enligt 8 kap. 22 § regeringsformen ingår det i Lagrådets granskning av
lagförslag att bedöma om lagen är utformad så att den tillgodoser de syften
som har angetts, samt hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav.

•

Enligt 4 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning
ska myndigheter utreda reglernas kostnadsmässiga och andra konsekvenser
och låta berörda yttra sig, innan regeln beslutas.

•

I tidigare 27 § verksförordningen (1995:1322) angavs uttryckligen att
myndigheten noga ska överväga om regler är den mest ändamålsenliga
åtgärden, innan regler beslutas.25

22

Elsäkerhetsverket har ställt en skriftlig fråga till EU-kommissionen om LVD ger utrymme för nationella krav på
märkning utöver de märkningskrav som finns i direktivet, men inte fått svar innan regeringsuppdraget slutfördes.
23
Läs om de allmänna rättsprinciper som ligger till grund för god förvaltning i Regeringens proposition 2016/17:180 En
modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, s. 57 ff.
24
Läs vidare i exempelvis Regeringens proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny
förvaltningslag, s. 60 ff.
25
Verksförordningen ersattes 2008 av en ny myndighetsförordning och ny förordning om konsekvensutredning vid
regelgivning. Enligt förslaget skulle lydelsen i 27 § verksförordningen ingå den senare. Detta uttryck för ändamålsenlighetsprincipen uttrycks dock inte längre explicit, jmf. 4 § förordning om konsekvensutredning vid regelgivning.
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Bild: Modell över kriterier som en regel måste uppfylla.

Vikten av att utreda vilka alternativ till nya regler som finns, lyfts också fram i
regeringens handbok i författningsskrivning för myndigheter. I de fall det finns
regler inom ett område som inte fungerar anges som exempel på alternativa
åtgärder, innan man ändrar på reglerna, att myndigheten förbättrar den information
som finns för att ”sprida större klarhet om vad som gäller”. Som exempel på hur
detta kan göras nämns inte bara att ta fram informationsmaterial av olika slag, utan
också att förbättra sin service till allmänheten genom stöd och råd.26

4.3

Sammanfattning: Förutsättningar för nya informationskrav

Sammantaget gör Elsäkerhetsverket bedömningen att följande förutsättningar
måste uppfyllas för att informationskrav ska kunna införas.

•

26

Informationskrav som innebär märkning på produkt är i princip uteslutet med
anledning av att det är tveksamt om en sådan reglering är förenlig med EUrätten, samt att ett sådant krav i dagsläget inte heller står i proportion till de
kostnader kravet skulle medföra.

Se Ds 1998:43 Myndigheternas föreskrifter - Handbok i författningsskrivning, s. 32 ff.
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•

Informationskrav som riktar sig enbart till försäljningsställen som riktar sig
till slutanvändare och inte innebär märkning på produkten är ett handelshinder
i sig, men skulle kunna vara motiverat med hänsyn till behovet av skydd för
hälsa samt konsumentskydd.

•

Alternativ till reglering måste undersökas och uteslutas innan ett
informationskrav kan införas, med anledning av proportionalitetsprincipen.
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5 Alternativa lösningar

Innan informationskrav kan genomföras måste andra alternativa åtgärder först
utredas och uteslutas. I detta avsnitt redogör vi för vilka åtgärder som skulle kunna
minska det obehöriga elinstallationsarbetet utan att använda regelgivning som verktyg.
5.1

Åtgärder som hanterar det aktuella problemet

Tidigare har vi kommit fram till att de huvudsakliga orsakerna till att obehörigt
elinstallationsarbete utförs av bostadsägare är en kombination av bristande kunskap om
el och regelverk, bristande respekt för regelverket, samt övertro på den egna förmågan.
De åtgärder som behöver vidtas handlar alltså om att öka kunskapen om reglerna,
kommunicera reglernas syften och förklara elinstallationers komplexitet och risker.
I arbetet har vi identifierat ett antal aktörer som bostadsägare och anläggningsinnehavare generellt kommer i kontakt med och har avtalsrelationer med. Dessa aktörer
är elinstallationsföretagen och återförsäljarna. I dessa relationer finns en möjlighet att
sprida kunskap och information till anläggningsinnehavarna. Det bygger dock på att
det finns korrekt, relevant och begriplig information i grunden. Elsäkerhetsverket är
tillsynsmyndighet avseende anläggningar, produkter, elinstallationsföretag och
elinstallatörer, samt är den myndighet som ska ge information om gällande regler inom
området.

Bild: Ansvariga aktörer och tillsynsmyndigheten.
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Till dessa aktörer finns ett flertal indirekta aktörer av stor betydelse för
anläggningsinnehavarnas beteenden. Exempel på sådana aktörer är försäkringsbolag, mäklarbranschen, besiktningsorgan, TV och annan media etc.
5.1.1

Vi behöver arbeta strategiskt med att förändra bilden
av vad ett elinstallationsarbete innebär

Installationsmateriel finns idag tillgängligt för var och en i butik, såväl fysiska
butiker som online. Samtidigt ser vi också i tv-program, i webbforum och i
annonser då och då att behörighetskrävande elinstallationer framställs som enkla
och möjliga att utföra av vem som helst.
Sammantaget riskerar detta att skapa en felaktig bild hos anläggningsinnehavare
om vad som krävs för att få utföra installationerna.
I grunden måste det finnas en begriplig och tydlig information till konsument och
andra om vad som är elinstallationsarbete och vad som krävs för att utföra sådant
arbete. Denna information behöver föras ut inte bara direkt till anläggningsinnehavare, utan även indirekt, via elinstallationsföretag, återförsäljare m.fl.
Genom att arbeta strategiskt med att öka kunskapen och höja medvetandet hos
anläggningsinnehavarna bedömer vi att det obehöriga elinstallationsarbetet kan
minska.
5.1.2

Vi behöver synliggöra vad det innebär att vara
anläggningsinnehavare

I grunden har alla anläggningsinnehavare ett ansvar att se till att anläggningen är
korrekt utförd och att den underhålls på rätt sätt.27 Regelverket är tydligt i denna
del. Utöver detta särskilda ansvar i speciallagstiftningen kommer också det mer
allmänna ansvaret som följer av att inneha en anläggning men också av att utföra
obehörigt elinstallationsarbete.
De olika typer av ansvar som anläggningsinnehavaren omfattas av kan sorteras in
under straffrättsligt, civilrättsligt eller offentligrättsligt ansvar.

27

Se 6 § elsäkerhetslagen (2016:732).
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Bild: Olika typer av ansvarsutkrävande.

När det gäller obehörigt elinstallationsarbete som utförs av anläggningsinnehavaren
själv gäller att, oavsett när ett arbete har genomförts, anläggningsinnehavaren alltid
har ett ansvar för att arbetet har gått rätt till, att anläggningen utförts på rätt sätt och
att den är säker.
Om någon dessutom skadar sig med anledning av att det blivit fel i anläggningen
kan stora kostnader uppstå som en följd och har man då varit oaktsam, t.ex. genom
att göra arbetet själv kan man anses oaktsam och därmed få stå för kostnaderna.
Det kan också bli fråga om återkrav från försäkringsbolag eller utebliven ersättning
vid skada man själv lider. Det kan också bli följdeffekter om en dylik situation
upptäcks vid fastighetsöverlåtelse m.m. Detta är exempel på följder inom det
civilrättsliga området.
Det är inte bara brott mot elsäkerhetslagen som kan medföra straff. Oavsett om
man gjort sig skyldig till obehörigt elinstallationsarbete så kan man också göra sig
skyldig till framkallande av fara för annan, vållande till kroppsskada m.m. om man
utfört arbetet felaktigt och detta orsakar eller kan orsaka skador.
Det kan alltså bli omfattande konsekvenser av ett i grunden obehörigt elinstallationsarbete. Genom att synliggöra detta omfattande ansvar för anläggningsinnehavarna
bedömer vi att det obehöriga elinstallationsarbetet kan minska.
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5.1.3

För att lyckas behöver vi titta närmare på hur de
faktiska behoven av information och stöd ser ut

Såväl elinstallationsföretag som återförsäljare är inte bara centrala aktörer i
elsäkerhetsregelverket – de är också kanaler till anläggningsinnehavarna. För att
kunna nå anläggningsinnehavarna med information kommer elinstallationsföretagen och återförsäljarna ha behov av ändamålsenlig information att föra
vidare. För att säkerställa att vi arbetar ändamålsenligt behöver vi stämma av hur
behoven närmare ser ut hos dessa aktörer.
5.1.4

För att lyckas behöver vi arbeta tillsammans
med gemensamma mål

En viktig faktor för att lyckas är att vi arbetar tillsammans med alla berörda. Det
finns flera miljoner anläggningsinnehavare i Sverige. Ingen myndighet eller
organisation kan nå ut till alla och därför behöver vi varandra. Genom samarbeten
ges vi också bättre förutsättningar att kunna bedöma hur behoven av stöd hos de
olika aktörerna ser ut.
5.1.5

Och… behörighetsreformen kommer underlätta
informationsgivningen och tillsynen

Genom att ett moderniserat regelverk med en ny elsäkerhetslag införs den 1 juli
2017 stärks möjligheterna att arbeta med information som verktyg för att minska
det obehöriga elinstallationsarbetet. Från och med den 1 juli 2017 kan var och en
kontrollera det elinstallationsföretag de avser att anlita. Detta ger också
elinstallationsföretag och återförsäljare möjlighet att hänvisa till hur man går till
väga för att ta sitt ansvar som anläggningsinnehavare.
I samband med behörighetsreformen har nytt informationsmaterial, nya e-tjänster
och nya symboler tagits fram. Kommunikationen med anläggningsinnehavare torde
underlätta avsevärt med dessa nya förutsättningar.
Till detta har Elsäkerhetsverket nya verktyg för tillsynen av de elinstallationsföretag som inte uppfyller kraven.
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5.2

Hur skulle regler om informationskrav utformas?

Om alternativa åtgärder inte leder till avsedd effekt är det flera skäl som talar för
att i möjligaste mån undvika krav på märkning på produkten. Även om en sådan
märkning skulle visa sig vara förenlig med LVD är det ett kostsamt alternativ och
därmed tveksamt om sådana krav skulle uppfylla kraven på proportionalitet.
Om informationskrav ska införas bör dessa riktas till återförsäljare vars försäljning
når slutanvändare och fokus bör då vara på att slutanvändaren tillgodogörs
informationen. Genom att undvika krav på format eller tillvägagångssätt möjliggörs för olika aktörer att anpassa utformningen efter den specifika verksamheten.
En sådan reglering skulle inte bara bli format- och teknikneutral, utan också
marknadsneutral (oberoende av hur köp- sälj- och förmedlingstjänster utvecklas).
5.3

Exempel på informationskrav
Ekonomiska aktörer som tillhandahåller produkter vars installation
omfattas av förbudet i 27 § elsäkerhetslagen ska i samband med
tillhandahållandet av produkten informera köparen om de särskilda
krav som gäller.
Informationen som ska lämnas ska vara utformad på sådant sätt att
köparen upplyses om att installationen av produkten omfattas av
förbudet i 27 § elsäkerhetslagen.
Informationskravet gäller endast de ekonomiska aktörer som
tillhandahåller produkter till slutanvändare.

5.4

Konsekvenserna av ett informationskrav måste utredas

Innan ett eventuellt informationskrav kan beslutas måste de kostnadsmässiga
konsekvenserna samt andra konsekvenser av en sådan regel utredas vidare för att
säkerställa att reglerna bland annat är proportionerliga i relation till kostnaderna för
företagen m.m.
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6 Slutsatser - Nya beteenden kräver mer
än nya regelverk

Utifrån den problembild som redovisats ovan och vilka aktiviteter som kan få effekt
vill vi lyfta fram vissa övergripande slutsatser av betydelse för nästa steg. Detta
avsnitt innehåller Elsäkerhetsverkets slutsatser utifrån materialet i rapporten, och
förslag hur arbetet för säker el kan utvecklas.
6.1

Handlingsplan – för behovsstyrda aktiviteter som ger effekt

För att ändra beteenden och bilden av elinstallationsarbeten som finns är det inte
tillräckligt att införa nya informationskrav. Det kommer att kräva stora resurser för att
få fram det stöd som behövs. Elsäkerhetsverket föreslår därför att en särskild satsning
görs för att minska det obehöriga elinstallationsarbetet bland anläggningsinnehavare.
Dessa aktiviteter bör utgå ifrån en gemensam handlingsplan som tas fram i
samverkan med berörda aktörer, främst elinstallationsföretagen och återförsäljarna,
men även andra aktörer som försäkringsbolag, ekonomiska aktörer och konsumentorganisationer.

Elsäkerhetsverket föreslår att riktade insatser genomförs under två år för att få fram
relevant information och stöd till både elinstallationsföretag och återförsäljare och i
slutändan till konsumenten.
Om uppföljningen inte visar på förbättringar bör nästa steg därefter vara att genomföra
informationskrav på de återförsäljare som säljer till slutkund/ konsument.
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Exempel på aktiviteter som vi skulle vilja arbeta vidare tillsammans med andra
aktörer är följande.
•

Ta fram tydlig och ändamålsenlig information och stöd till installationsbranschen, återförsäljare och anläggningsinnehavare utifrån det bildspråk
och symboler som redan finns så att det går att identifiera vilka produkter
som omfattas av särskilda krav för installation.

•

Ta fram information till anläggningsinnehavare om konsekvenserna
av obehörigt respektive felaktigt elinstallationsarbete.

•

Genomföra utbildningsinsatser i lämpliga format till återförsäljarna
och elinstallationsföretagen.

•

Införa arbetssätt för att aktivt och systematiskt arbeta med att förebygga felaktig och bristfällig information om elinstallationsarbete.

•

Utreda möjligheterna till branschöverenskommelser om information
vid försäljning.

För att få effekt på arbetet behöver vi alltså arbeta med återförsäljarna och installationsbranschen för att i slutändan påverka bilden av vad elinstallationsarbete innebär.
6.2

Avvakta införande av nya regler

Elsäkerhetsverket föreslår alltså att regeringen avvaktar införande av informationskrav vid försäljning av installationsmateriel. Först om åtgärder som tas fram enligt
ovan inte får effekt bör vi föreslå bindande informationskrav för återförsäljarna.
6.3

Fokus på arbetet med nytt uppdrag

För att få fokus på arbetet föreslår Elsäkerhetsverket att myndigheten ges ett
särskilt uppdrag och resurser att samordna arbetet och ta fram en handlingsplan
m.m. i syfte att minska det obehöriga elinstallationsarbetet.
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7 Källor i urval och vidare läsning

Källhänvisningar i denna rapport har gjorts i fotnoter. I detta avsnitt samlas
sådant käll- och bakgrundsmaterial där det finns ytterligare rapporter och
underlag av betydelse för de som vill läsa mer i ämnet.

Elsäkerhetsrapporter från Installatörsföretagen
http://www.eio.se/ELSAKERHET/Sidor/elsakerhetsrapporter.aspx
Brandstatistik från Svensk Försäkring
Statistik och analysverktyget IDA från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
https://ida.msb.se/ida2#page=a0087
Elsäkerhetsverkets elolycksfallsrapporter
http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/Elolyckor/Elolycksfallsrapporter/
Behörighetsutredningen och ny elsäkerhetslag
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2015/01/SOU-2014_89_webb9.pdf
http://www.regeringen.se/496f5a/contentassets/932ff878dd5b447eb5c9297ee6c34e
9d/elsakerhet-prop.pdf
Elsäkerhetsverkets handbok – Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen
http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/handbocker-m.m/elsakhandbok-version1.pdf
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