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Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2013:1) och allmänna råd om 

behörighet för elinstallatörer; 

 

beslutade den [datum]. 

 

Elsäkerhetsverket föreskriver1 med stöd av 9 § elinstallatörsförordningen (1990:806) 

i fråga om Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2013:1) och allmänna råd om behörighet 

för elinstallatörer 

   dels att 2 kap. 3 och 4 §§ ska upphöra att gälla, 

dels att 1 kap. 2 och 12 §§, 2 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 3 och 4 §§ och rubriken till 2 

kap. ska ha följande lydelse. 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

Definitioner 

2 §2  I dessa föreskrifter avses med 

anslutningsdon don som omfattar olika slag av uttag, intag, skarvdon 

och liknande, 

bostäder alla utrymmen i ett bostadshus utom de allmänna 

utrymmena i flerbostadshus, 

EES Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, 

elkopplare en apparat som är konstruerad för att bryta strömmen i 

en eller flera strömkretsar, 

torra och icke 

brandfarliga utrymmen i 

en bostad 

normalt alla rum utom badrum, duschrum och rum med 

simbassäng samt garage. 

 

Övriga begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 2 § 

elinstallatörsförordningen (1990:806) och 2 § starkströmsförordningen (2009:22). 

                                                 
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU. 
2 Senaste lydelse ELSÄK-FS 2013:1. Ändringen innebär att definitionen på anpassningsperiod och lämplighetsprov tas bort. 
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12 §3  Bestämmelser om erkännande av praktik som utförts inom ESS eller i Schweiz 

finns i 18 § lag (XXXX:XXX) om erkännande av yrkeskvalifikationer.  

Praktiken enligt första stycket ska minst ha det innehåll och den omfattning som 

anges i 1 kap. 6-9 och 11 §§ och ha skett under överinseende eller motsvarande 

handledning av en person med en behörighet som omfattar det arbete praktiken 

innebär.  

Överinseendet eller motsvarande handledning som avses i andra stycket får också 

utövas av den som har den som kan erhålla en behörighet i enlighet med 11-12 §§ lag 

(XXXX:XXX) om erkännande av yrkeskvalifikationer. 

2 kap. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EES eller i Schweiz 

1 §4 Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer från land inom EES eller 

Schweiz finns i 11-12 §§ lag (XXXX:XXX) om erkännande av yrkeskvalifikationer. 

2 §5 Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning finns i 6 § lag (XXXX:XXX) om 

erkännande av yrkeskvalifikationer. 

3 kap. Övriga bestämmelser 

3 §6 Den som vill ansöka om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer som 

avses i 2 kap. 1 § ska skriftligen ansöka om det hos Elsäkerhetsverket på blankett 

som fastställs av Elsäkerhetsverket. 

Till ansökan ska bifogas kopior av det kompetensbevis eller motsvarande som visar 

att sökanden har de yrkeskvalifikationer som motsvarar den behörighet ansökan 

avser. Beviset ska vara utfärdat av en behörig myndighet.  

4 §7 Den som vill åberopa praktik som avses i 1 kap. 12 § ska till ansökan bifoga ett 

intyg om omfattningen av och innehållet i genomförd praktik. Intyget ska vara 

undertecknat av den som haft överinseende eller motsvarande handledning under 

praktiken.  

__________________ 

Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 maj 2016. 

 

 

 

                                                 
3 Senaste lydelser ELSÄK-FS 2013:1.  
4 Senaste lydelser ELSÄK-FS 2013:1.  
5 Senaste lydelser ELSÄK-FS 2013:1.  
6 Senaste lydelser ELSÄK-FS 2013:1. 
7 Senaste lydelser ELSÄK-FS 2013:1. 


