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KONSEKVENSUTREDNING

Kim Reenaas, Verksjurist
Generaldirektörens stab
010-168 05 03
kim.reenaas@elsakerhetsverket.se

2015-03-15

Dnr 15EV4062

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om ändring i
ELSÄK-FS 2013:1
Elsäkerhetsverket får med stöd av bemyndigande i 9 § elinstallatörsförordningen
meddela föreskrifter om krav på utbildning och praktik för behörighet. Genom
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:1) om behörighet för
elinstallatörer har myndigheten utfärdat sådana föreskrifter.
De idag gällande föreskrifterna innehåller regler om erkännande av yrkeskvalifikationer och tillfälligt utövande av elinstallationsarbete m.m. som omfattas
av yrkeskvalifikationsdirektivet.
Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet föreslås istället att genomföras i
en gemensam lag och förordning varför motsvarande delar i Elsäkerhetsverkets
föreskrifter måste upphävas för att inte reglera samma sak.
Denna konsekvensutredning har upprättats med anledning av Elsäkerhetsverkets
förslag till föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna
råd (2013:1) om behörighet för elinstallatörer.
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1.1

Om den föreslagna föreskriftsförändringen
Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01

Under 2013 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att föreslå hur det
moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU av den 20 november 2013 om ändring av direktivet
2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr
1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre
marknaden) skulle genomföras i svensk rätt.1 En översyn skulle göras av den
aktuella lagstiftningen för att åstadkomma ett fullständigt genomförande av
direktivet och föreslå ändringar som underlättar tillämpningen. Utredningens
förslag innebär att bestämmelserna om erkännande av yrkeskvalifikationer och
tillfälligt utövande m.m. kommer att regleras i en gemensam lag och förordning.
Detta innebär att de föreskrifter som genomför delar av det yrkeskvalifikationsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september
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2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer) sektoriellt ska upphävas eller ändras
så att de inte reglerar samma sak som kommande lag med tillhörande förordning.
Ny lag och förordning

Den nya lagen ersätter bestämmelser i ett antal författningar varigenom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer tidigare har genomförts för vissa reglerade
yrken. Den nya lagen syftar också till att genomföra delar av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2013/55/EU av den 20 november 2013 om ändring av direktivet
2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr
1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre
marknaden (IMI-förordningen).
Sektoriella regler i ELSÄK-FS

I de fall yrkeskvalifikationsdirektivet innehåller bestämmelser som endast avser ett
eller ett begränsat antal yrken bedöms sådana bestämmelser även fortsättningsvis
genomföras i de författningar som gäller just dessa yrken.
När det gäller ELSÄK-FS 2013:1 kommer endast bestämmelser om förutsättningar
för erkännande av yrkespraktik genomförd i annat land inom EES eller Schweiz att
regleras. Nuvarande 1 kap. 12 § anpassas efter det moderniserade yrkeskvalifikationerna vilket innebär att om förutsättningarna är uppfyllda kan hela praktiken
genomföras i annat land inom EES eller i Schweiz.
Övriga paragrafer innehåller endast hänvisningar till de bestämmelser i lag som
gäller handläggningen av erkännande av yrkeskvalifikationer samt tillfälligt arbete.
Nuvarande 2 kap. 4 § tas bort

En förändring i sak som görs är att nuvarande 2 kap. 4 § tas bort i sin helhet. Denna
paragraf är en överimplementering av yrkeskvalifikationsdirektivet som alltså tas
bort genom de föreslagna föreskrifterna.
Förslaget kräver ikraftträdande av ny lag

De föreslagna ändringarna i ELSÄK-FS 2013:1 bygger på riksdagens beslut att
anta förslagen i regeringens proposition 2015/16:44 Genomförande av det
moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet som fattades den 25 februari 2016.
Lagen ska träda ikraft den 15 april 2016, varför Elsäkerhetsverkets ändringar
föreslås träda ikraft den 15 april 2016, eller så snart som möjligt om detta inte är
möjligt.
I de slutliga föreskrifterna kommer det aktuella SFS-numret att införas där det idag
anges XXXX:XXX.
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1.2

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och
vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd

Det finns inga alternativ till upphävande eftersom saken kommer att regleras i lag
och förordning. Det skulle därmed strida mot den formella lagkraftens princip att
ha kvar bestämmelserna i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.
För en beskrivning av konsekvenserna av de regler som föreslås genomföras i lag
och förordning, se SOU 2014:19 Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat
genomförande.
1.3

Uppgifter om vilka som berörs av regleringen

De som berörs av de regler som ändras eller upphävs enligt förslaget är

•

de personer som har yrkeskvalifikationer innebärande att de får utföra
elinstallationer i annat land än Sverige inom EES, eller i Schwiez, samt

•

de personer som utbildar sig i Sverige men genomför praktiken i annat land än
Sverige inom EES eller i Schweiz.

De som redan har behörighet som elinstallatörer berörs inte.
1.4

Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser
regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de
övervägda regleringsalternativen

Regleringen medför inte några kostnader eller andra konsekvenser.
1.5

Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går
utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen

De bestämmelser som förslaget avser upphävas eller ändras som en följd av att
Sverige har valt att genomföra det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet i en
gemensam lag med tillhörande förordning. När bestämmelserna införs i lag och
förordning är det inte tillåtet att har kvar samma bestämmelser i myndighetsföreskrifter.
De bestämmelser som reglerar förutsättningar för genomförande av praktik i annat
land inom EES eller Schweiz utformats i enlighet med artikel 55 a i direktivet.
Förslaget överensstämmer därmed med de skyldigheter som följer av Sveriges
anslutning till EU.
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1.6

Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller
tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av
speciella informationsinsatser

Den nya lagen kommer att träda i kraft den 15 april 2016 vilket innebär att
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändringar ska träda ikraft samma dag. Beroende
på remissförfarandet kan Elsäkerhetsverket bli försenade med de ändringar som
behövs. Troligen kommer Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring av ELSÄKFS 2013:1 kunna träda ikraft först den 1 maj 2016.
Elsäkerhetsverket kommer att informera om ändringen på myndighetens webbplats
samt uppdatera den information som finns om hur man söker behörighet.
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Särskilda konsekvenser för företag

Regleringen får inte effekter för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga
eller villkor i övrigt. Detta på grund av att den reglering som Elsäkerhetsverkets
föreskrifter innebär i huvudsak saknar betydelse för det faktiska, materiella
innehållet i svensk rätt. Eftersom lag och förordning kommer att reglera frågor om
erkännande av yrkeskvalifikationer kommer Elsäkerhetsverkets materiella regler
inte att tillämpas efter den 15 april 2016. Ändringarna för att anpassa
Elsäkerhetsverkets föreskrifter får därför inga effekter innehållsmässigt.
På grund av att företagen inte berörs av bestämmelserna i förslaget omfattar denna
konsekvensutredning inte de delar som avses i 7 § förordning (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning.
För en beskrivning av konsekvenserna av de regler som föreslås genomföras i lag
och förordning, se SOU 2014:19 Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat
genomförande.
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Samråd m.m.

Förslaget till nya föreskrifter (ändringsföreskrifter) kommer att skickas på remiss
till Elsäkerhetsverkets insynsråd Elsäkerhetsrådet, Regelrådet och berörda aktörer.
Alla som vill får lämna synpunkter på det remitterade förslaget, se missiv i ärende
med diarienummer 15EV4062.
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Ikraftträdande

Den nya lagen kommer att träda i kraft den 15 april 2016 vilket innebär att
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändringar ska träda ikraft samma dag.
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Beroende på remissförfarandet kan Elsäkerhetsverket bli försenade med de
ändringar som behövs. Troligen kommer Elsäkerhetsverkets föreskrifter om
ändring av ELSÄK-FS 2013:1 kunna träda ikraft först den 1 maj 2016.
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Kontaktpersoner

För frågor om behörighet som elinstallatör kontakta avdelningschef Per Höjevik på
telefon 010-168 05 27 eller e-post per.hojevik@elsakerhetsverket.se.
För frågor om konsekvensutredningen, föreskriftsarbetet i övrigt och rättsliga
frågeställningar, kontakta verksjurist Kim Reenaas på telefon 010-168 05 03 eller
e-post kim.reenaas@elsakerhetsverket.se.
Det går också bra att kontakta Elsäkerhetsverket per post. Myndighetens postadress
är Box 4, 681 21 Kristinehamn.

