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Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring 
av verkets föreskrifter om utförande och 
skötsel av elektriska starkströmsanläggningar 
(ELSÄK-FS 1999:5);

beslutade den 2 februari 2006.

Med stöd av 1 kap. 2 § förordningen (1957:601) om elektriska 
starkströmsanläggningar föreskriver Elsäkerhetsverket att 
bestämmelsen 1.1 i verkets föreskrifter om utförande och skötsel 
av elektriska starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 1999:5) skall ha 
följande lydelse.

Allmänna bestämmelser
Del 1 Tillämpningsområde
1.1 Giltighet

I fråga om starkströmsanläggnings utförande och 
skötsel skall, utöver vad som följer av ellagen 
(1997:857), förordningen (1957:601) om elektriska 
starkströmsanläggningar (starkströmsförordningen) 
gälla vad nedan i dessa föreskrifter sägs.

Elektrisk materiel skall jämte vad som följer av 
förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel väljas 
och installeras på sådant sätt att den uppfyller de 
säkerhetskrav som anges i dessa föreskrifter.

Föreskrifterna gäller också fast anläggning och 
anläggning i fordon för elektrisk järnvägs-, spårvägs-, 
tunnelbane- och trådbussdrift.
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För andra fordon än sådana som sägs i tredje stycket 
gäller föreskrifterna endast för elektrisk utrustning som 
finns i fordonen och som är avsedd att direkt anslutas 
till nätanslutet ledningssystem för högre spänning än 
50 V. Elektrisk utrustning på fordon som används i 
utrymmen med explosiv miljö skall uppfylla de särskilda 
föreskrifter som gäller för elektrisk anläggning i dylikt 
rum, se 850.

Föreskrifterna gäller inte i fråga om starkströms-
anläggning på luftfartyg. För fartyg gäller föreskrifterna 
endast för elektrisk installation i fritidsbåtar som är 
avsedda att direkt matas med högre spänning än 50 V 
från landbaserat matningssystem, se 709. 

I fråga om hur elektriska starkströmsanläggningar 
skall vara utförda samt om elsäkerhet vid arbete i 
yrkesmässig verksamhet gäller bestämmelserna i 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2004:1)1 
om hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara 
utförda respektive verkets föreskrifter om elsäkerhet 
vid arbete vid yrkesmässig verksamhet (ELSÄK-FS 
2006:1) i stället för föreskrifterna i denna författning.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2006. 

 

GUNNEL FÄRM 
  
 Horst Blüchert

1  Senast ändrad ELSÄK-FS 2006:2






