
  
  

MISSIV    

 Karin Sjöberg  
Verksjurist  
010-168 05 92  
Karin.Sjoberg@Elsakerhetsverket.se  

2021-05-03 Dnr 18EV5416 

    

Enligt sändlista 

 

 

  

 

    

E LS ÄK E R HE TS V E RK E T  TE L  010-168 05 00 E -P OS T  registrator@elsakerhetsverket.se OR G. NR  202100-4466 

Box 4 681 21 Kristinehamn F AX  010-168 05 99 W E B B  www.elsakerhetsverket.se   
 
 

Inbjudan att lämna synpunkter på Elsäkerhetsverkets 
förslag till upphävande av ELSÄK-FS 2006:1 

Elsäkerhetsverket översänder härmed förslag till upphävande av Elsäkerhetsverkets 

föreskrifter och allmänna råd (2006:1) om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig 

verksamhet.  

Föreskrifterna ska enligt förslaget upphävas i sin helhet, utan att ersättas med nya 

regler. Det finns flera orsaker till detta. Reglerna saknar idag ett tydligt 

ansvarsobjekt då det inte framgår vem som är skyldig att vidta de åtgärder som 

krävs genom föreskrifterna. När Elsäkerhetsverket fört dialog med de företag och 

organisationer som förväntas följa regelverket har det framgått att delar av 

branschen har tolkat reglerna som att det är arbetsgivarens skyldighet att vidta de 

åtgärder som föreskrivs. I tidigare versioner av föreskrifterna har också 

arbetsgivaren pekats ut som ansvarig, vilket är förklaringen till att reglerna tolkats 

och tillämpats så även fortsatt. Elsäkerhetsverket saknar emellertid mandat att 

utöva tillsyn över arbetsgivare och myndigheten har inte heller något sådant 

uppdrag från regeringen. Arbetsmiljöverket har dock ett sådant uppdrag och 

myndigheten utför både tillsyn och ger ut regler som är tillämpliga för alla typer av 

risker i arbetslivet – även sådana som orsakas av elektricitet.  

Att det finns oklarheter kring vem reglerna riktar sig till och vilken myndighet som 

ansvarar för att utföra tillsyn är inte bra. Genom att upphäva dessa föreskrifter och 

istället tydliggöra vilka arbetsmiljöregler som ska tillämpas tror vi att vi kan skapa 

ett tydligare regelverk som underlättar regelefterlevnaden och ger bättre 

förutsättningar för effektiv tillsyn. Detta bör på sikt ge ökade möjligheter till god 

elsäkerhet på arbetsplatser. Vi bedömer dock att det kommer att krävas fortsatt 

vägledning och stöd till företagen och att det behöver genomföras både riktade 

informationsinsatser och aktiv tillsyn på området. Det är också viktigt att antalet 

olyckor och tillbud även fortsatt följs upp och analyseras. 
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Elsäkerhetsverket har samrått med en extern referensgrupp under arbetet med 

översynen av dessa föreskrifter.  

Det är viktigt att innebörden och effekterna av ett upphävande av föreskrifterna är 

ordentligt utredda innan de beslutas och därför ges du nu möjlighet att lämna 

synpunkter på förslagen. Sprid gärna denna remiss till andra som du tror berörs och 

kan ha synpunkter på förslaget. 

Material i remissen 

 Förslag till upphävande av Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna 

råd (2006:1) om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet, 

 Konsekvensutredning till föreslagna ändringar, med tillhörande bilaga 

som jämför innehållet i ELSÄK-FS 2006:1 med existerande 

arbetsmiljöregelverk. 

Så här lämnar du synpunkter på förslagen 

Elsäkerhetsverket vill ha dina synpunkter på de föreslagna förskrifterna och 

underlaget senast den 14 juni 2021. Vi tar gärna emot ditt svar digitalt till e-

postadressen registrator@elsakerhetsverket.se. Vänligen märk svaret med 

diarienummer 18EV5416. 

Vad händer sen?  

Elsäkerhetsverket planerar att fatta beslut om nya föreskrifter i mitten av juni 2021. 

Beroende på vilka synpunkter som inkommer kan innehållet omarbetas. Om det 

innebär ändringar av viss betydelse kommer de reviderade förslagen att skickas ut 

på ny remiss.  

Information om ny myndighetsgemensam handbok 

Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket har tagit fram en myndighetsgemensam 

handbok som syftar till att tydliggöra arbetsgivarens skyldigheter vid arbeten där 

det finns risk för elektrisk fara. I handboken beskrivs också vilka regler innehavare 

av elanläggningar ska följa och hur detta kan skapa förutsättningar för säkra 

arbeten på eller vid elanläggningen. Vi tydliggör även myndigheternas olika 

ansvarsområden och roller. Du finner handboken på Elsäkerhetsverkets webbsida. 

 

mailto:registrator@elsakerhetsverket.se
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/publikationer/handbocker/arbete-vid-risk-for-elektrisk-fara/
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Kontaktuppgifter 

Handläggare:  

Johan Lidbaum 

Telefon: 010-168 05 51  

johan.lidbaum@elsakerhetsverket.se  

Verksjurist:  

Karin Sjöberg  

Telefon: 010-168 05 92  

karin.sjoberg@elsakerhetsverket.se  
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