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Dnr 14EV4782

Enligt sändlista

Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter om
stickproppar och uttag för allmänbruk

Ni ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på Elsäkerhetsverkets förslag till
nya föreskrifter om stickproppar och uttag för hushållsbruk. Eventuella remissvar
ska lämnas senast den 15 juni 2015.
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Om förslaget

Elsäkerhetsverket har genomfört en översyn avseende de regler som gäller för
stickproppar och uttag för allmänbruk.
Den stora förändringen för de som berörs är att listan över vilka standarder som
stickproppar ska vara utförda enligt uppdateras till de standarder som faktiskt gäller
idag.
I övrigt innehåller de nya föreskrifterna ändringar som förtydligar vad som redan
gäller enligt lag och förordning, samt att reglerna anpassas så att de överensstämmer med EU-rätten. Förhoppningen är att de nya föreskrifterna ska göra
lagstiftningen mer begriplig och mer lättnavigerad och att detta förhoppningsvis
kan leda till en något förminskad administrativ tidsåtgång för de näringsidkare som
berörs.
Revideringen innebär också att föreskriftsstrukturen förändras och att kraven på
stickproppar och uttag för allmänbruk genomförs i en egen författning. Eftersom
förändringen kräver ytterligare ändringar i befintliga föreskrifter har två
ändringsförfattningar tagits fram, se nedan.
För ytterligare beskrivningar av förslaget, se bifogad konsekvensutredning.
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Handlingar som upprättats med anledning av förslaget

ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01

Med anledning av denna remiss har följande handlingar upprättats och bifogas
denna remiss.

•

Förslag till föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk

•

Förslag till föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2000:1)
om viss elektrisk materiel
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•

Förslag till föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2008:1)
om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda

•

Konsekvensutredning

•

Sändlista

Dessa handlingar finns också att hämta på Elsäkerhetsverkets webbplats under
fliken Lag och rätt/Remisser.

3

Att svara på remissen

Remissvar lämnas skriftligen med angivande av diarienummer 14EV4784. Skicka
gärna remissvaret per e-post till registrator@elsakerhetsverket.se. Det går också bra
att skicka remissvaret per post till följande adress:
Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn
Remissvaret ska lämnas senast den 15 juni 2014.
Det står vem som helst fritt att lämna synpunkter på remissen och ni får gärna sprida
informationen vidare.
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Ytterligare upplysningar

För frågor om förslaget till nya föreskrifter och konsekvensutredningen, kontakta
Katarina Olofsson på telefon 0550-851 44 eller e-post
katarina.olofsson@elsakerhetsverket.se.
För frågor om föreskriftsarbetet i övrigt och rättsliga frågeställningar, kontakta
verksjurist Kim Reenaas på telefon 0550-851 21 eller e-post
kim.reenaas@elsakerhetsverket.se.
Det går också bra att kontakta Elsäkerhetsverket per post. Myndighetens postadress
är Box 4, 681 21 Kristinehamn.

