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ELSÄK-FS 

2014:2 
Utkom från trycket  

den 27 november 2014 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring av 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2013:1) och allmänna 

råd om behörighet för elinstallatörer; 

 

beslutade den 18 november 2014. 

Elsäkerhetsverket föreskriver med stöd av 9 § elinstallatörsförordningen 

(1990:806) i fråga om Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2013:1) och 

allmänna råd om behörighet för elinstallatörer 

   dels att 1 kap. 6 § ska ha följande lydelse, 

   dels att punkt 3 i ikraftträdande och övergångsbestämmelserna ska ha 

följande lydelse. 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

6 §
1
    För behörighet ska sökanden uppfylla kraven enligt dessa 

föreskrifter på utbildning och praktik för den sökta behörigheten. 

   Utbildningen får inte ha varit inriktad endast mot elinstallationsarbeten 

enligt 1 § andra stycket. 

   Praktik ska ha förvärvats under överinseende av en elinstallatör med 

minst samma behörighet som den sökta. Praktiken ska ge erfarenhet av 

sådant val och sådan montering av elinstallationsmateriel för lednings- 

och jordningssystem, bryt- och manöverapparater, elektriska 

skyddsapparater och sådan felsökning och kontroll före ibruktagning som 

får utföras med den sökta behörigheten.  

   Praktik som förvärvats genom elinstallationsarbete på 

starkströmsanläggningar som avses i 1 § andra stycket godtas som en del 

av den nödvändiga praktiken efter prövning av Elsäkerhetsverket i varje 

enskilt fall. Högst ett år av sådan praktik godtas.  

   Praktik som förvärvats genom elinstallationsarbete enligt 4 § godtas 

inte. 

 

 

                                                      
1 Senaste lydelse ELSÄK-FS 2013:1. Ändringen innebär att första meningen i andra stycket tas bort. 
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Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

3.
2
 I fråga om kunskaps- och färdighetskrav får bestämmelserna i 1 kap. 

7-9 §§ Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2010:4) om ändring av 

verkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2) om behörighet för elinstallatörer 

åberopas för att ansöka om behörighet.  

   Den som ansöker om behörighet enligt bestämmelserna i 1 kap. 7–9 §§ 

ELSÄK-FS 2010:4 ska till ansökan foga styrkta avskrifter eller kopior av 

betyg över genomförd utbildning.  

____________ 

Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 januari 2015. 

 

 

ELISABET FALEMO 

Bosse Johansson 

                                                      
2 Senaste lydelse ELSÄK-FS 2013:1. Ändringen innebär att sista meningen i första stycket tas bort. 


