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varför elinstallationer ska göras av dem som har behörighet och varför produkter ska vara CE-märkta. Elbehörighetsreformen är ett gyllene tillfälle att öka denna medvetenhet och att ge vanliga konsumenter och fastighetsägare
enkla redskap för att ställa rätt krav. ”Kolla elföretaget” på
vår webbplats är en sådan tjänst som kommer att ge helt
nya möjligheter.
Förändring och utveckling sker hela tiden inom energiområdet. Men i ett avseende händer förvånansvärt lite:
flera yrkesgrupper i energisektorn består till största delen
av män. Vi ser det i vårt register över behöriga elinstallatörer där mindre än en halv procent är kvinnor. För att klara
framtidens utmaningar måste rekryteringsunderlaget
breddas. Både kvinnor och män behövs i energisektorn.
Min uppfattning är också att det vore bra för säkerhetskultur och arbetsmiljö, för individer, företag och samhälle
om vi får en jämnare könsfördelning. Vi samverkar nu
med andra om hur vi kan modernisera energisektorn så
att den engagerar alla – oavsett kön!
Tack alla medarbetare och samarbetsparter för ett mycket
gott arbete under ett händelserikt år!

Elisabet Falemo
Generaldirektör

Foto: John Persson

har varit
ett stort fokus för flera av Elsäkerhetsverkets verksamhetsområden under 2016. Vår filosofi är att det inte räcker
med att göra en lagändring. Det är minst lika viktigt att
se till att alla berörda känner till de kommande förändringarna, och att vi som myndighet gör det lätt för både
företag och privatpersoner att göra rätt. För att klara förberedelser och genomförande av den nya elsäkerhetslagen
har en projektorganisation formats. Myndighetens egna
medarbetare har involverats i projektet, förstärkta med
några nyrekryteringar och tillfälliga arbetsinsatser.
Resultatet är en mängd aktiviteter och kreativa lösningar, och ett utåtriktat arbete i för oss helt nya proportioner. Nytt register för elinstallationsföretag, tre helt nya
föreskrifter klara för beslut, referensgruppsmöten och
givande diskussioner samt en omfattande kommunikationsinsats. Informationsmöten, nyhetsbrev, korta filmer,
TV-medverkan är några av alla viktiga aktiviteter. Vi ser
nu med glädje att företag registrerar sig, branschorganisationer och utbildningsföretag tar till sig informationen
och för den vidare. Arbetet med genomförande och uppföljning fortsätter under 2017.
Samtidigt har de viktiga verksamheterna med behörighetshandläggning, information, marknadskontroll
och tillsyn upprätthållits på hög nivå, vilket beskrivs närmare i vår resultatredovisning. Under året har reformerade EU-direktiv på produktområdet landat i form av föreskrifter. Det är glädjande att vi fått beröm av aktörerna för
vårt sätt att ta fram föreskrifter!
Vår rapport till regeringen om elsäkerhet och energilagring visar att vår verksamhet är relevant för den aktuella utvecklingen på energiområdet. Den kunskap vi bygger
upp kring energiteknik, elsäkerhet och elektromagnetisk
kompatibilitet kommer att behövas i energiomställningen
som pågår i samhället.
Grundläggande för allt vårt engagemang och arbete är
vår vision Trygg och störningsfri el. Våra insatser siktar
mot att de som arbetar med el ska ha tillräcklig kompetens och använda arbetssätt och rutiner som leder till säkra och fungerande anläggningar och produkter. Det gäller
inte bara de som utför elinstallationsarbeten utan även
exempelvis beställare, projektörer och de som tillverkar
eller importerar produkter. Dessutom behövs en viss medvetenhet hos allmänheten om elsäkerhet, till exempel om

DEN KOMMANDE ELBEHÖRIGHETSREFORMEN

» Grundläggande för allt
vårt engagemang och arbete
är vår vision Trygg och
störningsfri el. «

Året i korthet
BÄSTA WEBBPLATS
SAMHÄLLSKOMMUNIKATION
Besökarna har sagt sitt - Elsäkerhetsverket får pris för
bästa webbplats i kategorin samhällskommunikation,
Web Service Award.

HANDBOK FÖR NYA REGLER
Nytt system med nya krav på elinstallationsföretag.
Elsäkerhetsverket publicerar en handbok som stöd till
dem som berörs av de nya elsäkerhetsreglerna.

ELMÄSSAN I MALMÖ

V
NO

S
A P RIL

T

OKT

2016

Den 20 april började nya regler för
elektriska produkter att gälla.
De förtydligar vad den som säljer
eller på annat sätt erbjuder elektriska
produkter ska göra för att produkterna
ska få säljas.

J

P
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G
Ett 30-tal bränder med
så kallade balansbrädor
inträffar under hösten.
Arbetsmiljöverket, MSB
och Elsäkerhetsverket startar
en gemensam kartläggning
av bristerna.

NI

GEMENSAMT
KRAFTTAG

JU

ELMÄSSAN I KISTA
Besökare på Elmässan i Kista,
Stockholm, fick under två dagar
information om nya regler
för elsäkerhet.

NYA REGLER FÖR
ELEKTRISKA PRODUKTER

AR

Regeringsuppdraget om batterilager för
el visar bland annat att det saknas krav
på varselmärkning vilket kan påverka
elsäkerheten vid batterilageranläggningar.

NYA LEDAMÖTER I
ELSÄKERHETSRÅDET
Regeringen förordnar
nio ledamöter, i tre år, till
Elsäkerhetsverkets insynsråd.

BESLUT OM NY ELSÄKERHETSLAG
OCH REMISS AV FÖRESKRIFTER
8 juni tar riksdagen beslut om en
ny elsäkerhetslag i Sverige. De nya
reglerna träder i kraft 1 juli 2017. Nya
föreskrifter om elinstallationsarbete och
elinstallationsföretag skickas på remiss.

GD REPRESENTANT FÖR
JÄMSTÄLLDHETSFRÅGOR I GLOBALT NÄTVERK
Elsäkerhetsverkets GD Elisabet Falemo utses av regeringen
som en av tre kvinnor, att representera Sverige i ett
internationellt nätverk för att stärka kvinnors medverkan
inom energiområdet, kopplat till Clean Energy
Ministerial (CEM).

ElsäkErhEtspockEt
– råd till dig som gör
enklare elarbeten hemma.

Vägledning
vid elolycka

NYHETER TILL MÅNGA

ELOLYCKOR
Elolycksfallsrapporten avseende 2015
publicerades i maj 2016. Totalt antal
rapporterade elolyckor under 2016 var 416
och tillbuden 289 stycken.

Fakta i siffror
2016:

99

försäljningsförbud

18 000 prenumeranter får aktuell information
genom nyhetsbrevet Aktuellt och nyhetsbrevet
till elinstallatörer.

421

avslutade ärenden
marknadskontroll

417

avslutade
tillsynsärenden

POPULÄRASTE PUBLIKATIONERNA
2016 var de mest beställda publikationerna
Vägledning vid elskada och Elsäkerhetspocket.
De finns i publikationsshopen på
Elsäkerhetsverkets webbplats

www.elsakerhetsverket.se

Ökat genomslag
i medierna med

32%

1 378

behörighetsansökningar
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Elsäkerhetsverket deltar
på Elmässan i Malmö och
informerar bland annat om nya
regler och nya produktdirektiv.

Elsäkerhetsverkets organisation
Generaldirektör

Elsäkerhetsrådet

Stab
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Regionkontor
nord

Avdelningen för
anläggningar

Avdelningen för
produkter

Avdelningen för
analys

Regionkontor
öst

Regionkontor
väst

Regionkontor
syd

Avdelningen för
verksamhetsstöd

ELSÄKERHETSVERKET HAR CIRKA 55 ANSTÄLLDA

och leds av generaldirektören. Huvudkontoret ligger
i Kristinehamn.
Generaldirektörens stab ansvarar för att utarbeta
föreskrifter samt ta fram beslutsunderlag för frågor
inom expertområden teknik och juridik.
Avdelningen för anläggningar är uppdelad på
fyra regionala tillsynskontor som, förutom i Kristinehamn, finns i Hässleholm, Stockholm och Umeå.
Elinspektörerna vid Avdelningen för anläggningar
ansvarar för tillsynen av elektriska anläggningar, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt tillsynar
elinstallatörer runt om i landet. Elsäkerhetsverket
utövar även tillsyn efter elolycksfall och elbränder.
Avdelningen för produkter arbetar bland annat med
att utföra marknadskontroller av elektriska produkter
och medverkar i utvecklingen av de nationella och internationella regelverken för elsäkerhet och EMC.

Avdelningen för analys arbetar bland annat med att
utveckla olika metoder som komplement till tradi
tionell tillsyn och marknadskontroll. Med kvali
ficerade analyser och strategier räknar myndigheten
med att kunna agera mot tydligare resultat för att nå
verksamhetsmålen. Avdelningen för analys har även
ansvar för handläggning av ansökan om behörighet för elinstallationsarbete samt från och med 2017
registrering av företag som ska utföra elinstallationer
på annans anläggning.
Vid Avdelningen för verksamhetsstöd finns bland
annat funktioner för information, ekonomi, IT,
registratur och personal.
Elsäkerhetsverket har ett insynsråd: Elsäkerhets
rådet. Rådet har nio ledamöter som utses av regeringen.
Deras uppgift är att stödja generaldirektören i frågor
om myndighetens verksamhet, se sidan 42.
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Verksamhetens kostnader
Elsäkerhetsverkets totala kostnader för verksamheten
uppgick 2016 till 58 427 tkr.

Verksamhetens kostnader fördelade på
verksamhetsområden (tkr)

Verksamhetens kostnader (tkr)

Normgivning och standardisering

58 427

56 000
55 000

55 162

l

RESULTATREDOVISNING

54 000
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2014
3 002

32 246

36 850

39 750

9 771

4 161

3 431

Information

12 572

10 367

8 831

Totalt

58 427

55 162

55 014

Behörighet och tillstånd

57 000

8

2015
3 783

Tillsyn

59 000
58 000

2016
3 837

55 014

ELSÄKERHETSVERKETS

53 000

KOSTNADSFÖRDELNINGSMODELL

52 000

Elsäkerhetsverket har valt att i huvudsak fördela overheadkostnader procentuellt på samtliga prestationer och
aktiviteter som identifierats under respektive verksamhetsgren. Vissa av Elsäkerhetsverkets valda prestationer
består av ett stort antal avslutade ärenden, exempelvis avslutade tillsynsärenden. Eftersom mängden ärenden som
är öppna över ett årsskifte inte skiljer sig särskilt mycket
mellan åren, så är det årets kostnader som fördelas på antalet avslutade ärenden. Ingen hänsyn tas till att vissa ärenden kan ha öppnats och genererat kostnader året innan.
Elsäkerhetsverket har även valt att redovisa vissa så
kallade enskilda prestationer som under ett år uppgår till
ett fåtal, exempelvis färdigställda rapporter eller beslutade
föreskrifter. Arbetet med en enskild prestation kan pågå
över ett årsskifte. Den totala kostnaden för prestationen
redovisas det år prestationen är klar och beslutad. Detta
innebär att summa totala kostnader för prestationer och
aktiviteter under respektive verksamhetsgren, inte alltid
är den samma som årets kostnad för verksamhetsgrenen.
Overheadkostnader för så kallade enskilda prestationer,
exempelvis prestation rapporter, fördelas enligt samma
princip som för övriga prestationer.

51 000
2016

2015

2014

Verksamhetens kostnader för 2016 är 3 265 tkr högre än för
2015. De ökade kostnaderna beror i huvudsak på utökad
bemanning på grund av behörighetsreformen. För att genomföra denna reform, beslutade riksdagen om ett utökat
anslag till 2016 med 6 067 tkr. När budgeten beslutades var
intentionen att nya regler skulle träda ikraft 1 januari 2017.
När riksdagen sedan fattade beslut om ny elsäkerhetslag
(2016:732) var ikraftträdandet framflyttat till den 1 juli
2017. Det har medfört att cirka 1 000 tkr av de kalkylerade
kostnaderna för reformen kommer att belasta 2017 i stället
för 2016. Tillsammans med ett ingående anslagssparande
från 2015 på 1 270 tkr, ger detta ett anslagssparande till 2017
på 2 807 tkr.
Elsäkerhetsverkets verksamhet delas in i fyra verksamhetsområden: Normgivning och standardisering, Tillsyn,
Behörighet och tillstånd samt Information. Myndighetens
totala kostnader fördelas på dessa verksamhetsområden.

Verksamhetens intäkter fördelade på verksamhetsområden (tkr)
2016

2015

Anslag
Övriga
			
Normgivning och standardisering
Tillsyn
Behörighet och tillstånd

2014

Totala
Anslag
Övriga
intäkter			

3 837

0

3 837

3 783

31 964

282

32 246

34 241

0
2 609*

Totala
Anslag
Övriga
Totala
intäkter			 intäkter
3 783

3 002

36 850

37 676

0
2 074*

3 002
39 750

9 771

0

9 771

4 161

0

4 161

3 431

0

Information

12 551

21

12 572

10 353

14

10 367

8 800

31

8 831

Totalt

58 124

303

58 427

52 539

2 623

55 162

52 909

2 105

55 014

* Högre intäkter, jämfört med 2016, avser bidrag från MSB, för finansiering av krisberedskapsprojekt inom ramen av 2:4 anslag.

3 431

AydAn Mutlu
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Verksamhetsområdet är uppdelat i två verksamhetsgrenar
Normgivning och Standardisering. Enligt Elsäkerhetsverkets
instruktion ska myndigheten

•

•

•

se till att de regelverk och rutiner som

följa den internationella utvecklingen och främja
svenskt deltagande i internationellt samarbete
inom sitt verksamhetsområde
samverka med berörda myndigheter, med

myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva

organisationer för näringsliv och arbetstagare

och enkla för medborgare och företag

samt med andra intresseorganisationer.

Kostnader fördelade på verksamhetsgrenar (tkr)
Verksamhetsområdets totala kostnader 3 837 tkr.

2 369




1 468

Normgivning
Standardisering

l
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Verksamhetsgren Normgivning
Föreskriftsändringen har gjorts genom Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2016:5) om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS
2013:1) om behörighet för elinstallatörer.

BESLUT OM FÖRESKRIFTER

•

NYA FÖRESKRIFTER
– EU:S ALIGNMENT PACKAGE

Inom EU antogs under 2008 en ny lagstiftningsram för
produkter. Denna lagstiftningsram består av två rätts
akter, förordning (EG) nr 765/2008/ om ackreditering
och marknadskontroll samt beslut nr 768/2008/EG om
en gemensam ram för saluföring av produkter. Syftet med
lagstiftningsramen är att stärka och komplettera de befintliga reglerna och förbättra de praktiska aspekterna av
tillämpningen och efterlevnaden. Genom EU:s så kallade
Alignment Package togs nya direktiv fram enligt lagstiftningsramen som skulle ersätta befintliga direktiv.
För att genomföra samtliga delar av de nya direktiven
har Elsäkerhetsverket beslutat om följande föreskrifter:

ELSÄKERHETSVERKET, ÅRSREDOVISNING 2016
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Det svenska regelverket om elsäkerhet utgår i huvudsak
från 9 kap. ellagen (1997:857). Med stöd av lagen har
sedan regeringen meddelat bestämmelser om elsäkerhet vid starkströmsanläggningar, om elmateriel och om
behörighet för elinstallatörer. Dessa bestämmelser finns
i starkströmsförordningen (2009:22), förordningen
(1993:1068) om elektrisk materiel och elinstallatörsförordningen (1990:806). Med stöd av dessa förordningar
har Elsäkerhetsverket i sin tur beslutat om föreskrifter.
Elsäkerhetsverket utfärdar även föreskrifter under lagen om elektromagnetisk kompatibilitet (1992:1512) och
lagen om leksakers säkerhet (2011:579).
Elsäkerhetsverkets prestationer inom normgivning
redovisas genom antalet beslut om upphävda, nya eller
ändrade föreskrifter. Aktiviteter som utförs inom normgivningen är bland annat förslag på ändringar av lag eller
förordning samt samarbete med andra aktörer.
Elsäkerhetsverkets föreskriftsarbete genomförs i enlighet med myndighetens regelgivningspolicy.

Prestation beslut om föreskrifter

•

2016

2015

5

4

2

Årsarbetskraft

0,5

0,5

0,1

Kostnad (tkr)

447

997

330

Antal beslut om föreskrifter

2014

•
•

ÄNDRADE FÖRESKRIFTER – ANPASSNINGAR TILL DET

Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2016:1) om elektrisk
utrustning.
Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2016:2) om elektrisk
utrustning och elektriska skyddssystem avsedda föranvändning i potentiellt explosiva atmosfärer.
Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2016:3) om elektromagnetisk kompatibilitet.
Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2016:4) om ändring
i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2016:3) om elektromagnetisk kompatibilitet.

MODERNISERADE YRKESKVALIFIKATIONSDIREKTIVET

I samband med att det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet genomfördes i svensk rätt samlades alla
regler för erkännande med mera i en gemensam lag och
förordning, se prop. 2015/16:44 Genomförande av det
moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Eftersom
Elsäkerhetsverket hade sektoriella bestämmelser i föreskrifter och allmänna råd om behörighet för elinstallatörer behövde dessa upphävas.

NYA FÖRESKRIFTER OM ELINSTALLATIONSARBETE,
ELINSTALLATIONSFÖRETAG OCH AUKTORISATION

Elsäkerhetsverket har under 2016 tagit fram och remissbehandlat förslag till nya föreskrifter med anledning av
att riksdagen fattat beslut om att anta en ny elsäkerhetslag
som ska träda ikraft den 1 juli 2017. Läs mer om behörighetsreformen på sidan 36.
Elsäkerhetsverkets förslag omfattar tre nya författningar som tagits fram för att genomföra de nödvändiga
förändringar som krävs för att anpassa befintliga regler till
den nya elsäkerhetslagen.

När Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2016:1) om elektrisk
utrustning trädde ikraft upphörde de äldre föreskrifterna
i ELSÄK-FS 2000:1 inom området att gälla. Eftersom de
äldre föreskrifterna innehöll bestämmelser som även omfattar oharmoniserat materiel som inte regleras i ELSÄKFS 2016:1 måste dessa regler framgå i en egen författning.
Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter skickades på
remiss i december 2016 och beslutades den 20 januari 2017.
AKTIVITET ÖVERSYN AV LAG OCH FÖRORDNING

Denna aktivitet har i huvudsak innehållit arbete med
anledning av översyn av befintliga lagar och förordningar.
Under 2016 har det varit ett särskilt fokus på att få fram
nya bemyndiganden med anledning av nya produktdirektiv, samt arbete med anledning av behörighetsreformen.

Beslut om föreskrifter
Översyn av lag och förordning
Samarbete
Kostnad* (tkr)

2016

2015

477

997

2014
330

99

196

146

524

56

34

1 100

1249

510

*I beloppen ingår kostnader för så kallade enskilda prestationer som
upparbetats tidigare år (150 tkr) samt kostnader för ej färdigställda
prestationer har förts över till kommande år (518 tkr)
Principerna för kostnadsfördelning framgår på sidan 8.

Kostnaderna inom verksamhetsgren Normgivning karaktäriseras av att de i huvudsak består av nedlagd tid, med få
eller inga externa kostnader. Därför är kostnaderna i regel
relativt låga inom verksamhetsgrenen.
Under 2016 har arbetet i huvudsak fokuserat på att
fatta beslut om författningar med anledning av nya EUdirektiv samt att förbereda och remittera förslag till föreskrifter med anledning av den nya elsäkerhetslagen som
träder ikraft den 1 juli 2017.
Kostnaderna för samarbete inom verksamhetsgrenen
har ökat. Det beror framförallt på att Elsäkerhetsverket
har startat en referensgrupp för arbetet med behörighetsreformen.
ANALYS AV RESULTAT

AKTIVITET SAMARBETE

Inom verksamhetsgrenen Normgivning samarbetar Elsäkerhetsverket med regeringen, myndigheter, branschorganisationer med flera.
Samarbetet under 2016 har framförallt omfattat
Elsäkerhetsverkets arbete med den referensgrupp som skapades med anledning av behörighetsreformen. Syftet med
referensgruppen är att de som berörs av reglerna, direkt
och indirekt, ska få insyn i Elsäkerhetsverkets arbete och
kunna lämna synpunkter så tidigt som möjligt i processen.
På detta sätt kan vi tillsammans arbeta fram ändamålsenliga regelverk och informationsinsatser.
Elsäkerhetsverket har under 2016 hållit fem möten
med referensgruppen och kommer att fortsätta detta arbete under våren 2017.

Sammantaget har Elsäkerhetsverkets arbete inom verksamhetsgrenen under 2016 lett till att
• aktuella delar av Alignment Package har genomförts i Sverige på rätt sätt och i rätt tid,
• Elsäkerhetsverket har genomfört de förberedelser
som behövs för att behörighetsreformen ska kunna konkretiseras och genomföras i rätt tid, och
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter överensstämmer
med det moderniserade yrkeskvalifikations
direktivet.
Vi tror att ett ökat fokus på samarbete gör att de beslutade
föreskrifterna får ett ökat genomslag, eftersom berörda
aktörer fått information i ett tidigt skede. Möjligheten
att påverka innehållet i högre grad gör också att reglernas
innehåll bättre stämmer överens med de behov som finns.
Genom ändamålsenliga föreskrifter får vi bättre regelefterlevnad inom områdena elsäkerhet och EMC.
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ELEKTRISK MATERIEL

Kostnader för prestationer och aktiviteter

l

NYA FÖRESKRIFTER OM OHARMONISERAT

VERKSAMHETSGRENENS KOSTNADER

ELSÄKERHETSVERKET, ÅRSREDOVISNING 2016

Vidare behövs nya föreskrifter för att reformen ska få avsedd effekt, till exempel regler om egenkontrollprogram
och hur elinstallationsarbete ska utföras. Samtidigt ska
reglerna både förenklas och förbättras, så att vi får ändamålsenliga och begripliga regler överlag.
Elsäkerhetsverkets planerar att fatta beslut om de nya
författningarna så snart som regeringen beslutar om ny elsäkerhetsförordning under våren 2017.

Verksamhetsgren standardisering

ELSÄKERHETSVERKET, ÅRSREDOVISNING 2016
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Sedan flera år är Elsäkerhetsverkets föreskrifter uppbyggda på sådant sätt att de främst innehåller grundläggande
krav på god elsäkerhetsteknisk praxis och några få detaljkrav. Det vill säga det nationella regelverket för elanläggningar i Sverige är begränsat till att i huvudsak innehålla
övergripande säkerhetskrav. Föreskrifterna hänvisar sedan
i sin tur till gällande standarder. Denna hänvisning är inte
exklusiv, vilket innebär att det inte utesluter andra sätt att
uppfylla det grundläggande säkerhetskravet. Det samma
gäller produkter som är tillverkade enligt internationella
standarder. De antas uppfylla de övergripande säkerhetskrav som anges i föreskrifterna. Detta förfaringssätt har
gällt för huvuddelen av det elektriska materiel som säljs i
Sverige sedan anslutningen till EES 1994. Utifrån detta
är Elsäkerhetsverkets engagemang i standardiseringsarbetet viktigt för att en god lägsta säkerhetsnivå i utrustning,
elektrisk materiel och elanläggningar ska upprätthållas.

Funktionärer i kommittéer
2016

2015

2014

Ordförande

2

2

3

Sekreterare

2

2

2

Omfattningen av arbetet i de olika kommittéerna varierar över tid. Somliga kommittéer är inne i en mycket aktiv
fas. Det kan handla om att en ny standard håller på att tas
fram eller att det sker mycket i omvärlden inom just det
området. Andra är i en mer passiv fas där myndigheten
följer och bevakar tillämpningen av standarder.
VERKSAMHETSGRENENS KOSTNADER

De totala kostnaderna för standardiseringsarbetet uppgick under 2016 till 2 369 tkr. Det är en liten minskning
jämfört med föregående år då kostnaden uppgick till
2 448 tkr.

STANDARDISERING

Elsäkerhetsverket deltar aktivt i standardiseringsarbetet
på det elektrotekniska området. Det sker med egen personal eller i samarbetsprojekt inom den ideella föreningen
SEK Svensk Elstandard, där Elsäkerhetsverket är medlem.
Prestation Standardisering
2016

2015

Medverkan i antal kommittéer

17

17

2014
17

Årsarbetskraft

0,8

0,9

1,0

Kostnad (tkr)

2 369

2 448

2 576

Under 2016 har Elsäkerhetsverket deltagit i det nationella och internationella standardiseringsarbetet genom
att medverka i 17 tekniska kommittéer (TK) genom SEK
Svensk Elstandard. Det innebär ett deltagande i nästan
oförändrad omfattning jämfört med tidigare år. Elsäkerhetsverket deltar med funktionärer i de tekniska kommittéer som har störst betydelse för myndighetens uppdrag.
Under 2016 har Elsäkerhetsverket haft ordförandeposter
i följande tekniska kommittéer:
•
•

TK 23 Installationsmateriel
TK 99 Högspänningsställverk

Elsäkerhetsverket har haft sekreterarrollen i TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet och TK 78 Säkerhet vid arbete.

ANALYS AV RESULTAT

Arbetet inom standardiseringsområdet har fortskridit
enligt plan under 2016. Årets regeringsuppdrag rörande
energilager (läs mer på sidan 35) visade att existerande
standards i många fall kan tillämpas för de nya användningsområdena som kommer fram. Detta kunde vi även
se i de senaste årens regeringsuppdrag för myndigheten
(laddinfrastruktur och solpaneler).
Arbetet i grupp TK 64 Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock är fortsatt viktigt med tanke
på samhällets utveckling. Nya applikationer eller nya
användningsområden innebär att snabbheten inom standardiseringen utmanas och flexibilitet ställs mot tydlighet. Vårt uppdrag kring elsäkerhet och EMC blir därmed
allt viktigare att bevaka.
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•

utöva tillsyn över personer som har behörighet att
utföra elinstallationsarbete samt över elektriska
starkströmsanläggningar och elektrisk materiel

•

följa den internationella utvecklingen och främja
svenskt deltagande i internationellt samarbete

•

svara för att bygga upp, upprätthålla och utveckla

inom sitt verksamhetsområde

en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar
och elektrisk materiel samt medverka till en till-

•

samverka med berörda myndigheter,
organisationer för näringsliv och arbetstagare

fredsställande elektromagnetisk kompatibilitet

samt med andra intresseorganisationer

Kostnader fördelade på verksamhetsgrenar (tkr)
Verksamhetsområdets totala kostnader 32 246 tkr.

12 406



Tillsyn av anläggningar

		

och installatörer



Tillsyn av elektrisk

		 materiel

19 840

l

Inom verksamhetsområdet Tillsyn utför Elsäkerhetsverket arbetet uppdelat i verksamhetsgrenarna Tillsyn av anläggningar och installatörer samt Tillsyn av elektrisk materiel.
Enligt Elsäkerhetsverkets instruktion och regleringsbrev
ska myndigheten

ELSÄKERHETSVERKET, ÅRSREDOVISNING 2016

Tillsyn

RESULTATREDOVISNING
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Verksamhetsgren
Tillsyn av anläggningar och installatörer
Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet för elektriska
anläggningar och personer med behörighet att utföra
elinstallationsarbete enligt ellagen (1997:857) samt för
utrustning och anordningar enligt lagen om elektromagnetisk kompatibilitet (1992:1512).
Elsäkerhetsverkets prestationer inom verksamhetsgrenen redovisas genom antal tillsynsärenden och rapporter.
Ytterligare en prestation är myndighetens årliga elolycksfallsrapport. Aktiviteter inom verksamhetsgrenen redovisas i form av samarbete.

Avslutade ärenden fördelade på tillsynsformer

Tillsynen av elektriska anläggningar och elinstallatörer
sker i tre former: lägesbildstillsyn, tematisk tillsyn och
indikationsstyrd tillsyn.
2016

2015

2014

Lägesbildstillsyn

125

229

407

Tematisk tillsyn

68

240

245

Indikationsstyrd tillsyn

224

196

214

Totalt

417

665

866

15

2016

2015

Avslutade ärenden

417

665

866

Årsarbetskraft

7,6

10,3

10,6

39,8

28,9

23,7

Styckkostnad (tkr)
Kostnad (tkr)

2014

16 583 19 243 20 536

Under 2016 avslutades 417 tillsynsärenden. Det är en planerad minskning jämfört med föregående år då
antalet avslutade tillsynsärenden uppgick till 665 stycken.
Minskningen är en följd av att avdelningens resurser har
omfördelats inom myndigheten bland annat för att kunna prioritera arbetet med genomförandet av elbehörighetsreformen.
2016 är kostnaden per avslutat tillsynsärenden 35
procent högre i förhållande till 2015. Detta beror i huvudsak på att det är cirka 35 procent färre antal ärenden som
overheadkostnader ska fördelas ut på, vilket följer den fördelningsmodell myndigheten använder. I overheadkostnaderna för 2016 ingår till exempel myndighetens arbete
med att förbättra och effektivisera tillsynsprocesserna och
att ta fram ny process för nytt uppdrag från och med 1 juli
2017, tillsyn av elinstallationsföretag. Detta arbete kommer att ge effekt i framtida tillsyn.
Elsäkerhetsverkets tillsyn bedrivs inom områdena
elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
Cirka åtta procent av de avslutade tillsynsärendena har
innehållit tillsyn av elektromagnetiska störningar.

•
•
•

Mindre industrier
Offentlig förvaltning, privata vårdinrättningar
Störmätningar solcellsanläggningar

TEMATISK TILLSYN

Den tematiska tillsynen innebär en riktad tillsyn med ett
tydligt definierat tema där syftet är att förekommande
brister ska uppmärksammas och tydliggöras. Genomgående gäller att den tematiska tillsynen är mer tekniskt
djupgående och innefattar ett smalt segment av anläggningstyper eller speciella frågeställningar. Under 2016
har 68 tillsynsärenden avslutats inom den tematiska
tillsynen. Tematisk tillsyn har under året bedrivits inom
områdena:
•
•

Laddstationer för elbilar
Bildskärmar för reklamvisning

l

Prestation tillsynsärenden

ELSÄKERHETSVERKET, ÅRSREDOVISNING 2016

INSTALLATÖRER

Lägesbildstillsynen är en tillsynsform vars syfte är att
myndigheten ska kunna bilda sig en uppfattning över status inom elsäkerhet och EMC för ett visst anläggningsområde. Under 2016 avslutades 125 ärenden inom denna
tillsynsform. Under 2016 har lägesbildstillsynen bedrivits
inom områdena:

RESULTATREDOVISNING

LÄGESBILDSTILLSYNEN
TILLSYNSÄRENDEN ANLÄGGNINGAR OCH

INDIKATIONSSTYRD TILLSYN

RAPPORTER - TILLSYN

Den indikationsstyrda tillsynen genomförs då myndigheten får indikation, till exempel genom anmälan av
elolycka eller tillbud, och därefter beslutar om att tillsyn
ska inledas mot elinstallatör eller anläggningsinnehavare.
Elsäkehetsverket genomför indikationsstyrd tillsyn på ett
urval av alla anmälningar om brister i anläggningar samt
de elolyckor och tillbud som kommer till myndighetens
kännedom. 224 stycken tillsynsärenden efter indikation
har avslutats under 2016. Indikationer är en prioriterad
tillsynsform jämfört med föregående år. Majoriteten av
tillsynen som genomförs efter indikation omfattar anläggningar för distribution och användning av el.
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Elsäkerhetsverkets beslut inom verksamhetsgrenen Tillsyn av anläggningar och installatörer, är indelade i fyra
typer: avstängning av anläggning, förelägganden, beslut
utan krav på åtgärd samt avskrivningar.

Avstängning av anläggningar
Antal förelägganden

l

Antal beslut utan krav på åtgärd
Antal avskrivningar

ELSÄKERHETSVERKET, ÅRSREDOVISNING 2016
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Antal fattade beslut

Totalt

2016

2015

0

4

2014
1

36

32

36

373

626

800

9

8

29

418

670

866

Prestation rapporter
2016

2015

4

10

9

Årsarbetskraft

0,5

0,8

0,7

Kostnad (tkr)

1 611

1 713

2 100

Antal avslutade rapporter

2014

Under 2016 har Elsäkerhetsverket skrivit fyra projektrapporter inom tillsynsområdet.
Några slutsatser från rapporterna sammanfattas nedan.
TILLSYN – VÄGBELYSNING

Syftet med projektet var att identifiera brister rörande
elsäkerheten i vägbelysningsanläggningar.
Elsäkerhetsverket noterade att innehavarna har tydliga gränser för vem som ansvarar för att starkströmsanläggningarna är säkra, samt att de har kontroll på var frånkopplingspunkterna finns i belysningsnäten. Det finns
däremot brister i kunskapen om vilka lagar och regler som
gäller, och det är mer utpräglat hos innehavare av mindre
anläggningar. Flest brister noterades hos innehavare med
äldre luftledningsnät, vilket tyder på att deras fortlöpande
kontroll inte är tillräcklig. Även Elsäkerhetsverkets föreskrivna särskilda kontroll utförs bristfälligt.
TILLSYN – BERG- OCH GRUSTÄKTER

Under 2016 beslutade Elsäkerhetsverket om 36 stycken
förelägganden. Antalet förelägganden 2015 uppgick till
32 stycken.
I en stor del av ärendena åtgärdas upptäckta bristerna frivilligt av parten. Därmed kan fler ärenden avslutas utan krav
på ytterligare åtgärder. Totalt sker frivilliga åtgärder i cirka
två tredjedelar av alla ärenden där det har funnits brister.
Balans tillsynsärenden
2016

2015

Öppna ärenden vid årets början

114

135

2014
162

Startade ärenden under året

432

657

855

Avslutade ärenden under året

435

678

882

Öppna ärenden vid årets slut

111

114

135

Anläggningens innehavare ska se till att anläggningen
är utförd och hålls i sådant skick att den ger betryggande
säkerhet mot person- eller sakskada, i enlighet med ellagstiftningens krav.
Tillsyn har genomförts i hela landet av ett urval anläggningar vid berg- och grustäkter samt krossanläggningar. Innan tillsynen gjordes ett utskick till samtliga
företag i urvalsgruppen med information om projektet
och anläggningsägaren fick möjlighet att kommunicera
med projektledaren.
Vid den okulära kontrollen noterades brister vid 88
procent av de besökta anläggningarna, som krävde en åtgärd. Merparten av de brister som framkom vid tillsynen
visar på brister i den fortlöpande kontroll som innehavaren
ska utföra.
Tillsynen visar att informationsinsatser behövs, så att
innehavaren får kännedom om regelverkens krav gällande
den fortlöpande kontrollen.
Branschföretaget Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI)
har under 2016 informerat sina medlemsföretag och haft
diskussioner rörande resultatet av vår tillsyn.

Elsäkerhetsverkets årliga elolycksfallsrapport är en sammanställning av de elolyckor och tillbud som inträffat året
innan. Syftet är att informera om elolyckor och att vara en
värdemätare på hur det samlade elsäkerhetsarbetet utvecklas i Sverige. Rapporten utgör också ett fakta- och diskussionsunderlag i det förebyggande arbetet med elolyckor.
Elsäkerhetsverket kan konstatera att den långsiktiga
trenden med ett fåtal dödsfall per år är stabil. Under 2015
omkom en person på grund av el. Personen hade kommit i
kontakt med spänningsförande delar och allt tyder på att
det hände i samband med kopparstöld.
Det finns ett mörkertal kring elolyckor som sker utanför arbetslivet eftersom det inte finns någon plikt att anmäla dessa. En tidigare undersökning visar att cirka 1 500
personer om året söker akut vård efter att ha råkat ut för en
elolycka och att cirka 350 barn skadas varje år på grund av el.
Elolycksfallsrapporten avseende år 2016 blir klar i maj
2017.

TILLSYN – FREKVENSOMRIKTARINSTALLATIONER

ELOLYCKOR HOS YRKESPERSONER

INOM ICKE INDUSTRIMILJÖ

Statistiken visar att bristfällig riskbedömning vid arbete
är den vanligaste orsaken till elolyckor bland elyrkesmän.
Bland yrkesverksamma uppstår sju av tio elolyckor i samband med ett felbeteende vid arbete med el.
Positivt är att ingen yrkesperson förolyckades under
2015 och att sjukdagarna de senaste 15 åren har halverats.
Elolyckor som medfört sjukdagar ligger kvar på samma
nivå som året innan. De flesta av elolyckorna under 2015
har skett inom verksamheterna elnät och elförsörjning.
Strömgenomgång är alltjämt den vanligaste typen av
elolycka bland de som är yrkesverksamma inom el och utgör 89 procent av det totala antalet elolyckor i denna kategori. Ljusbågsolyckor är mindre vanliga.

Tillsyn av elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) för fre
kvensomriktarinstallationer syftar till att undersöka hur
varvtalsreglerade motorinstallationer bidrar till störningar.
Cirka 70 procent av de 39 tillsynade anläggningarna hade
EMC-relaterade brister. Bristerna berodde främst på utförandet av installationerna. Den kanske främsta slutsatsen är
att installatörerna har haft bristande kunskaper inom EMC.
ELOLYCKOR OCH TILLBUD 2016

Elsäkerhetsverket registrerar löpande elolycksfall och
tillbud som kommer till myndighetens kännedom. Nätföretag samt innehavare av spårtrafik och trådbussar är
skyldiga att anmäla elolyckor och allvarliga tillbud till Elsäkerhetsverket. För övriga arbetsgivare och privatpersoner är det frivilligt att anmäla en elolycka eller ett tillbud.
Som en del av Elsäkerhetsverkets förebyggande arbete
har 111 elolyckor och tillbud analyserats, med syfte att få
kunskap om orsakerna till att personer skadas av el. 2016
inträffade 416 elolyckor och 289 tillbud som har anmälts
till myndigheten. 
Elsäkerhetsverket kan konstatera att tre personer omkom i samband med två elolyckor under 2016.

Elolycksfall
Varav dödsolyckor
Tillbud

2016

2015

416

343

2014
5

3

1

5

289

244

222

TEMA KOPPARSTÖLDER

Det dödsfall som inträffade 2015 skedde vid en förmodad
kopparstöld. Därför innehåller Elolycksfallsrapporten för
2015 en särskild temadel om kopparstölder. Med underlag från Trafikverket beskrivs risker och tidigare olyckor
i samband med kopparstölder. Ur elsäkerhetsperspektivet
är antalet kopparstölder i elanläggningar som ställverk
eller spårbunden trafik mycket oroande. Kopparstölder
innebär inte bara elsäkerhetsrisker för den som utför brottet, det innebär också fara för allmänheten och leder till
störningar i elförsörjning och spårtrafik. Under de senaste
10 åren innehåller Elsäkerhetsverkets statistik sju elolyckor där det finns misstankar om kopparstöld.
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Syftet med tillsynen var att kartlägga efterlevnaden av
ellagstiftningen vid de tillfälliga asylboenden som Migrationsverket upphandlat. Tillsynen omfattade innehavarens kunskap om, och ansvar för, den fortlöpande
kontrollen samt att åtgärder vidtas vid fel eller brister. En
teknisk inspektion genomfördes också för att kontrollera
status på respektive anläggning.
Vid totalt 42 av 61 stycken besökta anläggningar
noterades brister som krävde en åtgärd. Det stora antalet
anmärkningar som framkom vid tillsynen visar på brister
i den fortlöpande kontroll som innehavaren ska utföra.
Detta kan bero på okunskap om innebörden och genomförandet av den fortlöpande kontrollen samt om gällande
regelverk och grundläggande skyldigheter.
Elsäkerhetsverket ser ett behov av fortsatta informationsinsatser om regelverkens krav samt att beställaren
bör ställa tydligare krav på fastighetsägaren att presentera
någon form av elsäkerhetsbesiktning.

l

ELOLYCKSFALLSRAPPORT 2015
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TILLSYN – TILLFÄLLIGA ASYLBOENDEN

SAMARBETE

ANALYS AV RESULTAT

Inom verksamhetsgrenen Tillsyn av anläggningar och
installatörer samarbetar Elsäkerhetsverket med olika
myndigheter, samrådsgrupper och branschorganisationer. Samverkan under 2016 har skett med bland andra
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
avseende bränder, Arbetsmiljöverket avseende elolycksfallsutredningar samt Post- och telestyrelsen (PTS) avseende EMC-frågor.

Tillsyn av anläggningar och installatörer är resursmässigt
Elsäkerhetsverkets största verksamhetsgren. Den tillsyn
som genomförs ger myndigheten en bred inblick i den
elsäkerhetsmässiga statusen i samhället. Verksamheter
besöks och brister åtgärdas efter tillsyn och en värdefull
dialog med anläggningsinnehavare och installatörer har
resulterat i en ökad medvetenhet och kunskap om elsäkerhet och EMC. Tillsynen ligger också till grund för fortsatta åtgärder, till exempel informationsinsatser och översyn av gällande regelverk.
Ett av Elsäkerhetsverkets många arbetsområden är
kartläggning av elolyckor, ett arbete som är prioriterat
inom myndigheten. Analys av olyckor bidrar med underlag till kunskapsuppbyggnad, informationsinsatser och
andra åtgärder. Elolyckor med dödlig utgång har de senaste
åren pendlat mellan noll till fem personer.

VERKSAMHETSGRENENS KOSTNADER
Kostnader för prestationer och aktiviteter
18

2016

2015

2014

16 583

19 243

20 536

1 611

1 713

2 100

745

929

1 173

Krisberedskapsprojekt

0

2 000

2 000

Fysisk leveranssäkerhet

0

0

74

1 451

1 559

1 457

20 390

25 444

27 340

Tillsynsärenden
Rapporter

Samarbete
Kostnad * (tkr)

I kostnaden ingår kostnader för så kallade enskilda prestationer som
upparbetats tidigare år (587 tkr) samt kostnader för ej färdigställda
prestationer som har förts över till kommande år (37 tkr). Mer om
principerna för kostnadsfördelning framgår på sid. 8.
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Elolycksfallsrapporten

Den sammanlagda kostnaden för de prestationer och
aktiviteter som genomförts inom verksamhetsgrenen
anläggningar och installatörer under 2016 uppgick till
20 390 tkr. Det är en minskning jämfört med 2015 års
totala kostnad som uppgick till 25 444 tkr. Minskningen
förklaras främst av att Elsäkerhetsverket prioriterat arbete
med behörighetsreformen samt att resurser lagts på verksamhets- och metodutveckling under året.

Verksamhetsgren
Tillsyn av elektrisk materiel

TILLSYN ELEKTRISK MATERIEL
Prestation Tillsyn elektrisk materiel
2016

2015

2014

Antal avslutade ärenden

421

421

443

Årsarbetskraft

2,8

2,8

3,2

22,5

23,6

22,3

9 486 11 642

9 883

Styckkostnad
Kostnad (tkr)

ANMÄLNINGAR OM FARLIG/STÖRANDE PRODUKT

Elsäkerhetsverket får in anmälningar om tillbud samt
farlig/störande produkt direkt från allmänheten eller via
andra myndigheter. Antalet anmälningar under 2016 har
minskat något och Elsäkerhetsverket fick in totalt 284 anmälningar jämfört med 336 stycken året innan. Anmälningarna som Elsäkerhetsverket får in kan vara en hjälp
vid urvalet av produkter som marknadskontrolleras.

Under 2016 avslutades 421 marknadskontrollsärenden
vilket är lika många jämfört med föregående år. Under
2016 avslutades 306 marknadskontrollsärenden där
Elsäkerhetsverket gjort inköp av produkt för vidare
provning. Marknadskontroll har därutöver genomförts
på produkter som Elsäkerhetsverket fått in på annat sätt
än genom eget inköp. Exempelvis samarbetar Elsäkerhetsverket med Tullverket och har bedrivit marknadskontroll
på produkter via dem.

Bruksföremål

Avslutade ärenden fördelade på tillsynsmetoder

Hemelektronik/IT

68

61

42

Strömförsörjning och regelutrustining

19

31

64

Kontroll genom provning
Kontroll av dokumentation
produkt enl. produktsäkerhetslagen § 23

Belysning
Installationsmateriel

2016

2015

2014

159

160

162

25

20

26

109

129

115

2016

2015

2014

Övrigt

41

20

34

357

380

373

Totalt

421

421

443

9

12

17

Uppföljning av anmälningar om farlig

Totalt

Antal avslutade tillsynsärenden
fördelade på produktgrupper

55

29

53

421

421

443

RESULTATREDOVISNING
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Under 2016 genomfördes 357 kontroller av produkter genom provning, som utförs av oberoende testlaboratorier.
Marknadskontrollen omfattar inte bara produkten i sig utan
också CE-märkning och dokumentation. Elsäkerhetsverkets inspektörer besöker återförsäljare och tillverkare
för att kontrollera och, vid behov, köpa in produkter för
närmare granskning. På plats görs en okulär kontroll av
produkten, och i de fall det finns misstanke om bristande överensstämmelse med regelverket för säkerhets- och
skyddskrav, köper inspektören produkten för att sedan
skicka den på provning. Marknadskontroll sker också genom inköp via internet.
Ett fåtal produkter har sådana uppenbara fel att inspektörerna kan fatta beslut utan provning. Endast kontroll av dokumentation genomfördes för 9 produkter.
I 23 § produktsäkerhetslagen framgår att näringsidkare
ska underrätta Elsäkerhetsverket om denne får kännedom
om att en elektrisk produkt som de tillhandahåller, eller
tillhandahållit, är farlig. Uppgifter ska visa de åtgärder
som har vidtagits för att förebygga skadefall. Elsäkerhetsverket har avslutat 55 uppföljningar av sådana underrättelser under 2016.

ELSÄKERHETSVERKET, ÅRSREDOVISNING 2016

Elsäkerhetsverkets tillsyn inom verksamhetsgrenen Tillsyn
av elektrisk materiel utgörs av marknadskontroll.
Marknadskontrollen görs i syfte att kontrollera att produkter på marknaden uppfyller kraven avseende elsäkerhet
och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). EMC är en
utrustnings förmåga att fungera tillfredsställande i sin
elektromagnetiska omgivning utan att orsaka oacceptabla
elektromagnetiska störningar för annan utrustning.
I de fall en produkt inte uppfyller kraven men ändå når
marknaden, är målet att åtgärder ska vidtas för att begränsa
riskerna med denna produkt.
Tillsynen bedrivs i huvudsak genom marknadskontroll på produkter som omfattas av EU-direktiv.
Erfarenheterna från marknadskontroll av produkter
ligger till grund för föreskrifts- och standardiseringsarbetet.
Elsäkerhetsverkets prestationer inom verksamhetsgrenen redovisas genom antal tillsynsärenden och rapporter.
Aktiviteter inom verksamhetsgrenen redovisas i form
av samarbete.

ELSÄKERHETSVERKET, ÅRSREDOVISNING 2016
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Foto: Adobe Stock

De produkter som Elsäkerhetsverket väljer att genomföra
marknadskontroll på kategoriseras i olika produktgrupper.
Produktgrupperna framgår i tabellen ovan. Belysningsprodukter samt bruksföremål tillhör de största produktgrupperna.
De beslut som Elsäkerhetsverket fattar i marknadskontrollen är försäljningsförbud, avslut med anmärkning
eller avslut utan anmärkning. Försäljningsförbud innebär att den som beslutet riktas mot inte längre får sälja
produkten. Det kan också innebära återtagande från återförsäljare. Vid allvarliga fel måste produkten även återtas
från slutanvändare.

ANTALET STARTADE OCH AVSLUTADE
TILLSYNSÄRENDEN

Antalet öppna ärenden vid årets slut ligger på samma nivå
som vid föregående årsskifte.
Balans marknadkontrollsärenden
2016

2015

68

139

156

Startade ärenden under året

425

358

431

Avslutade ärenden under året

426

429

448

Öppna ärenden vid årets slut

67

68

139

Öppna ärenden vid årets början

2014

RAPPORTER

165

181

Avslut med anmärkning

131

154

161

70

70

65

19

20

19

13

14

0

0

2

421

421

443

Försäljningsförbud

2014

Försäljningsförbud med återtagande 		
från återförsäljare

10

Försäljningsförbud med återtagande 		
från slutanvändare
Föreläggande
Totalt

SAMARBETE

Under 2016 fattades 70 beslut om försäljningsförbud och
10 försäljningsförbud med beslut om återtagande från återförsäljare. Försäljningsförbud med beslut om återtagande
från slutanvändare uppgick till 19 stycken under 2016.
Utöver försäljningsförbuden fattades 131 beslut om avslut med anmärkning. Det innebär att endast 191 stycken,
det vill säga 45 procent, av produkterna som Elsäkerhetsverket marknadskontrollerade 2016 var fria från anmärkning.
Flest förbud har beslutats för produktgrupperna belysning och bruksföremål.
PRODUKTOMRÅDEN MED SÄRSKILT FOKUS

Sedan många år tillbaka kontrollerar Elsäkerhetsverket hur
det står till med elsäkerheten i anslutning till julhandeln.
Syftet är att göra konsumenter uppmärksamma på brister
som kan finnas på vissa produkter, men också att göra åtgärder mot de ekonomiska aktörer som inte varit tillräckligt observanta i sin interna kontroll.
Under 2016 provade myndigheten 24 stycken julprodukter från några av de större aktörerna på marknaden.
Elsäkerheten för denna typ av produkter har varierat
mellan åren. Enligt statistiken har viss förbättring skett,
med det är för tidigt att dra några slutsatser om det är ett
trendbrott. 2015 var det brister i 76 procent av de provade
julprodukterna medan det 2016 var brister i 45 procent.

RESULTATREDOVISNING
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191
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2016
Avslut utan anmärkning/åtgärd

Elsäkerhetsverket har inom verksamhetsgrenen deltagit
i projekt av såväl nationell som internationell karaktär.
Projekten sammanställs i rapporter. Flera av rapporterna
som beskrivs under rubriken samarbete har främst skrivits
av den projektledande organisationen och räknas därmed
inte som en prestation hos Elsäkerhetsverket. Under 2016
har Elsäkerhetsverket skrivit två rapporter inom verksamhetsgrenen. En rapport om gatuarmaturer samt en rapport
till regeringen om energilagring i form av batterier som
sammanfattas på sidan 35.

Elsäkerhetsverket har inom verksamhetsgrenen samverkat
med olika myndigheter och branschorganisationer. Elsäkerhetsverkets nationella och internationella samarbeten
beskrivs nedan.
NATIONELLA SAMARBETEN

Elsäkerhetsverket har deltagit i Marknadskontrollrådet
och Kommerskollegiums kontaktgrupp för tekniska
regler och handelshinder, där marknadskontrollerande
myndigheter delar erfarenheter beträffande arbetssätt,
metoder och synsätt.
Samarbetet med Tullverket är en viktig och effektiv
kontroll och bidrar till att hindra farliga produkter från
att hamna på EU:s inre marknad.
REGIONALA INFORMATIONSMÖTEN

Elsäkerhetsverket har även 2016, i samarbete med Energimyndigheten, Post- och telestyrelsen samt Tullverket,
genomfört tre regionala möten, i Skellefteå, Malmö och
Västerås. Syftet var att nå framförallt mindre aktörer för
att ge grundläggande kunskaper om produktlagstiftning
och presentera reglerna som införlivar de nya direktiven.
Utvärderingen visar att deltagarna uppskattar att få träffa
myndigheterna i mindre grupp, ta del av information,
samt få möjlighet att ställa frågor.

ELSÄKERHETSVERKET, ÅRSREDOVISNING 2016

Avslutade marknadskontrollsärenden
fördelade på beslut

INTERNATIONELLA SAMARBETEN

Efter något års uppehåll deltar Elsäkerhetsverket åter
tillsammans med totalt 14 länder i ett internationellt
projekt, som arbetar med rutiner för genomförande av riskanalys inför marknadskontroll.
Riskanalyserna gäller horisontellt, det vill säga de är
inte specifikt ämnade för en viss produktgrupp och därmed
kan alla medlemsländer använda sig av projektets resultat.

VERKSAMHETENSGRENENS KOSTNADER
Kostnader för prestationer och aktiviteter
2016

2015

2014

Tillsyn Elektrisk materiel

9 486

9 953

9 883

Rapporter

1 961

0

33

958

1 689

2 696

Samarbete
Kostnad (tkr)

12 406 11 642 12 612

ARBETSLAMPOR MED LED-TEKNIK

ELSÄKERHETSVERKET, ÅRSREDOVISNING 2016
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Elsäkerhetsverket deltar i ett projekt som organiseras av
LVD-ADCO (Low Voltage Directive - Administrative
Cooperation Working Group) i samverkan med EMCADCO (motsvarande grupp för EMC) inom produktområdet arbetsbelysning med LED-teknik. Syftet är att
få en bild av elsäkerhet och EMC för arbetslampor och
få bort lampor som inte uppfyller kraven. Projektet som i
huvudsak finansieras av EU-kommissionen redovisas i en
projektrapport under 2017.
BESÖK HOS ANDRA MARKNADSKONTROLLERANDE
MYNDIGHETER INOM GEMENSKAPEN - CIMS

Elsäkerhetsverket har även i år deltagit i projektet CIMS
(Continous Improvement Market Surveillance) under
Prosafe (Product Safety Forum of Europe) Joint Action
2014. Projektet pågår under flera år. Syftet med projektet
är att genom samverkan mellan marknadskontrollerande
myndigheter inom EU förbättra rutiner för informationsutbyte och marknadskontroll.
Projektgruppen gör årliga besök hos marknads
kontrollerande myndigheter i olika medlemsländer. Syftet
är att få inblick i hur myndigheter i andra länder gör sin
marknadskontroll.

Den totala kostnaden för verksamhetsgrenens prestationer och aktiviteter under 2016 uppgick till 12 406 tkr.
Det är en ökning jämfört med året innan då kostnaden låg
på 11 642 tkr.
ANALYS AV RESULTAT

Under 2016 har särskilt fokus lagts på införlivande av de
nya EU-direktiven och att utveckla nya rutiner utifrån
dessa, samt på olika sätt informera aktörer om nyheterna.
De nya föreskrifterna innebär bland annat tydligare regler
för olika aktörer och skärpning när det gäller exempelvis
de administrativa kraven. Vårt nya arbetssätt för att leva
upp till de nya reglerna ger de ekonomiska aktörerna bättre möjlighet till frivilliga åtgärder och vi har nått ut till
många av aktörerna med information genom bland annat
regionala möten på flera platser.
Myndigheten bedömer att nya aktörer, ny teknik och
nya produkter innebär fortsatt stort behov av marknadskontroll.
Några produktområden sticker ut från årets marknadskontroll. För ljuskällor med LED- och CFL-teknik
(Compact Flourocent Light) har Elsäkerhetsverket sett en
trend att produkterna blir bättre. Däremot finns fortsatt
stora brister hos arbetsbelysning med LED-teknik, kompakta laddare och produkter som använder laddningsbara litium batterier. Myndigheten har beslutat om flera
försäljningsförbud både beträffande elsäkerhet och EMC
och krävt åtgärder och därmed minskat risker och fått
bort ett stort antal farliga produkter från marknaden. Information om försäljningsförbud har slagit väl ut i media,
visar vår årliga mediaanlays.
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•

samverka med berörda myndigheter, med
organisationer för näringsliv och arbetstagare
samt med andra intresseorganisationer.

•

ta emot och handlägga anmälningar från dem som
avser att ta i bruk en kontaktledning för järnvägs-,
spårvägs-, tunnelbane- eller trådbussdrift

•

meddela behörighet att utföra elinstallations-

samt ansökningar om drifttillstånd för vissa

arbete, med stöd av bestämmelser i lag eller

kraftledningar.

annan författning.
•

följa den internationella utvecklingen och främja
svenskt deltagande i internationellt samarbete
inom sitt verksamhetsområde.

Kostnader fördelade på verksamhetsgrenar (tkr)
Verksamhetsområdets totala kostnader 9 771 tkr.

556



Behörighet för		

		 elinstallationsarbete

9 215



Drifttillstånd samt

		

remisser till koncessioner

l

Verksamhetsområdet Behörighet och tillstånd är uppdelat i två
verksamhetsgrenar: Drifttillstånd samt remisser till koncessioner
och Behörighet för elinstallationsarbete.
Enligt myndighetens instruktion, elinstallatörsföordningen (1990:806) och starkströmsförordningen (2009:22)
ska Elsäkerhetsverket

ELSÄKERHETSVERKET, ÅRSREDOVISNING 2016

Behörighet och tillstånd

RESULTATREDOVISNING
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Verksamhetsgren
Drifttillstånd samt remisser till koncessioner
Elsäkerhetsverket handlägger ansökningar om drifttillstånd samt anmälningar om ibruktagande av kontaktledning. Elsäkerhetsverket svarar också på remisser om nätkoncessioner. Verksamhetsgrenens prestationer redovisas i
antal avslutade ansökningar om drifttillstånd. Inom verksamhetsgrenen handläggs ansökningar om drifttillstånd,
anmälningar om kontaktledningar samt remisser om nätkoncessioner.
24

ANSÖKNINGAR OM DRIFTTILLSTÅND

ELSÄKERHETSVERKET, ÅRSREDOVISNING 2016
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Prestation ansökningar om drifttillstånd

Innehavare av järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- eller
trådbusstrafik, ska anmäla till Elsäkerhetsverket att de
tänker ta en kontaktledning i bruk. Detta regleras i starkströmsförordningen (2009:22). Antalet anmälningar
2016 var 19 stycken. Det är en ökning jämfört med
föregående år då antalet anmälningar var 11 stycken.
Antalet anmälningar som kommer in beror på i vilken
omfattning utbyggnad av infrastruktur sker och är inget
som myndigheten kan påverka.
REMISSER OM NÄTKONCESSIONER

2016

2015

2014

22

19

27

Antal avslutade ärenden

ANMÄLAN OM IBRUKTAGNING AV KONTAKTLEDNING

Årsarbetskraft

0,1

0,2

0,2

Kostnad (tkr)

129

204

198

ANSÖKAN OM DRIFTTILLSTÅND

Drifttillstånd är ett tillstånd som ledningsinnehavare
enligt krav i starkströmsförordningen (2009:22) måste
ha för att ta i drift en direktjordad högspänningsledning.
Starkströmsanläggningar som omfattas av kravet är högspänningsledningar, som ingår i en direktjordad anläggning där det vid ett en-fasigt fel kan uppkomma jordslutningsström med större styrka än 500 ampere. En sådan
anläggning får inte tas i bruk innan Elsäkerhetsverket gett
tillstånd till det (drifttillstånd). Ett drifttillstånd får meddelas endast om anläggningen ger betryggande säkerhet
mot person- eller sakskada.
Under 2016 har Elsäkerhetsverket avslutat 22 ärenden
om ansökningar om drifttillstånd. Det är en liten ökning
jämfört med 2015 då 19 ärenden avslutades. Antalet ansökningar är helt beroende av i vilken omfattning anläggningsinnehavaren investerar i ombyggnad eller utbyggnad
av nya högspänningsledningar och stationer, och är inget
som myndigheten kan påverka.

Inom verksamhetsgrenen svarar Elsäkerhetsverket på
remisser om koncessioner från främst Energimarknads
inspektionen. När ett elnätsföretag ansöker om en så kallad
områdes- eller ledningskoncession hos Energimarknads
inspektionen, får Elsäkerhetsverket ansökan på remiss för
att ge synpunkter. Under 2016 hanterades 143 stycken
remisser som innehöll ansökan om ny koncession eller
förlängning av befintlig koncession. Det är en stor ökning
jämfört med föregående år då totalt 87 remisser besvarades.
VERKSAMHETSGRENENS KOSTNADER

Den totala kostnaden för hela verksamhetsgrenen Drifttillstånd samt remisser till koncessioner uppgick till 556
tkr under 2016 vilket kan jämföras med 2015 då kostnaderna uppgick till 482 tkr.
ANALYS AV RESULTAT

Verksamhetsgrenens mål är effektiv handläggning av
inkommande ansökningar om drifttillstånd. Vissa byggprojekt av större dignitet där högspänningsledningar
byggs kan pågå över längre tid. Där pågår en dialog med
ledningsinnehavaren under projektets gång.
Ansökningar om drifttillstånd hanteras till stor del via
Elsäkerhetsverkets e-tjänst på myndighetens webbplats.

Verksamhetsgren
Behörighet för elinstallationsarbete

2015

2014

1 304

2 007

Årsarbetskraft

1,8

1,6

1,9

Styckkostnad

1,7

1,7

1,2

2 394

2 249

2 393

Kostnad (tkr)

Antalet avslutade ansökningar om behörighet år 2016
uppgick till 1 378 stycken. Detta ligger i samma storleksordning med antalet avslutade ärenden under 2015. Tidigare år har vi haft ett större antal avslutade ärenden, men
2015 skedde en markant minskning av antalet ansökningar om behörighet jämfört med tidigare år. Den främsta
orsaken till det är att Elsäkerhetsverket under 2015 beslutade att ta bort kravet på förlängning av behörigheter.
Vidare ser Elsäkerhetsverket också en fortsatt verkan
av den ansökningsavgift som infördes 2014. Att betala
en ansökningsavgift kan vara en bidragande orsak till att
färre nu ansöker om behörighet än tidigare, eftersom avgiften tidigare betalades i de fall ansökan beviljades.
Beslut fördelade på beviljanden och avslag

Antal beviljade behörighetsansökningar
Antal avslag
Procent avslag

2016

2015

2014

1 160

1 024

1 024

177

236

453

13

18

23

Andelen behörighetsansökningar som fått avslag uppgick
under år 2016 till 13 procent, vilket är en minskning jämfört med år 2015. Orsakerna till beslut om avslag är främst
att utbildningen är otillräcklig eller att praktiken inte

Balans behörighetsansökningar
2016

2015

72

78

289

Startade ärenden under året

1 361

1 331

1 814

Avslutade ärenden under året

1 393

1 337

2025

40

72

78

Öppna ärenden vid årets början

Öppna ärenden vid årets slut

2014

Antalet öppna behörighetsansökningar vid utgången av
2016 uppgick till 40 stycken. Det är en minskning jämföret med året innan och ligger i linje med myndighetens
arbete med att korta handläggningstiderna.
SAMARBETE

Elsäkerhetsverket har under 2016 haft ett fortsatt samarbete med Skolverkets nationella programråd för El- och
energiprogrammet, där myndigheten har en ordinarie
ledamot och en suppleant. Programrådet diskuterar framför allt gymnasial yrkesutbildning och behoven på arbetsmarknaden. Under året har det övergripande temat varit

RESULTATREDOVISNING

2016
1 378

Antal avslutade ärenden
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Prestation behörighetsansökningar

omfattar vad som krävs för den sökta behörigheten.
Den tidigare effekten som Elsäkerhetsverket sett av införandet av Elsäkerhetsverkets föreskrift (ELSÄK-FS
2013:1) och dess ändringsföreskrifter, håller i sig. Elsäkerhetsverket bedömer att föreskrifterna är en orsak till
att trenden med att antalet avslag fortsätter att minska.
Till skillnad från tidigare är det enligt ELSÄK-FS 2013:1
exempelvis tillåtet att tillgodoräkna sig viss praktisk erfarenhet som utförts på anordningar som till exempel maskiner. Myndigheten godkänner numera, efter individuell
bedömning, även ansökningar där hälften av den praktiska erfarenheten genomförts i annat EES-land.
Elsäkerhetsverket bedömer också att en ökning av kontakt från personer som planerar att ansöka om behörighet
fortsätter. Dessa personer söker information om huruvida
deras kvalifikationer avseende utbildning och praktisk
erfarenhet uppfyller de ställda kraven, innan de sänder sin
ansökan till myndigheten. Även detta är en påverkande
faktor till färre avslag.
Under 2016 har Elsäkerhetsverket tagit fram en ny rutin för handläggande av indikationsärenden för behöriga
elinstallatörer. Rutinen har gett Elsäkerhetsverket ett effektivare flöde för att kunna hantera ärenden som kan leda till
återkallande, begränsningar av behörigheter eller varningar.
En behörighet har återkallats under 2016.

ELSÄKERHETSVERKET, ÅRSREDOVISNING 2016

Elsäkerhetsverkets huvudsakliga uppdrag inom verksamhetsgrenen behörighet för elinstallationsarbete är att,
efter ansökan, pröva om behörighet att utföra elinstallationsarbete ska beviljas. Myndigheten får även återkalla
eller inskränka ett beslut om behörighet eller tilldela elinstallatören varning. En viktig uppgift är också att
samverka med myndigheter och andra intressenter inom
behörighetsområdet.
Prestationer inom verksamhetsgrenen redovisas som
antal avslutade ärenden om behörighetsansökningar och
antal rapporter. Aktiviteter redovisas i form av samarbete
med andra aktörer.

ELSÄKERHETSVERKET, ÅRSREDOVISNING 2016

l

RESULTATREDOVISNING

26

frågan om hur man ska få unga kvinnor mer intresserade
för el- och energiprogrammet. Elsäkerhetsverket samarbetar också med Myndigheten för yrkeshögskolan kring nationellt likvärdigt innehåll för utbildningen Elinstallation
allmän behörighet.
Samarbete avseende yrkeskvalifikationer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) fortsätter.
Likaså pågår ett vidare samarbete med Kommerskollegium
som bland annat är systemägare av Informationssystem för
den inre marknaden (IMI), som används för verifiering av
yrkeskvalifikationer inom EES.
Elsäkerhetsverket har under 2016 fortsatt att utöka
samarbetet med andra EES-länder, för att få ta del av ytterligare information om hur dessa länders system avseende
elinstallatörsyrket är uppbyggda.
Under 2016 har elsäkerhetsverket fördjupat sitt samarbete med Universitets- och högskolerådet (UHR). UHR
har för Elsäkerhetsverket flera viktiga roller. UHR har
rollen som nationell samordnare för ”direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer”, som är grunden för hur
Elsäkerhetsverket ska bedöma yrkeskvalifikationer från
övriga EES-länder.
Sedan 2016 har Elsäkerhetsverket representanter i Rådet för reglerade yrke, vilket organiseras av UHR. Rådet
ska kontinuerligt samlas för erfarenhetsutbyte i frågan om
tillämpning om erkännande av yrkeskvalifikationer.
UHR kan också bedöma och lämna yttranden över en
yrkesutövares utbildning, vid en ansökan om behörighet
som elinstallatör. Under 2016 har ett samarbete avseende
detta påbörjats, för att finna en överenskommelse rörande
bedömningsgrunder, rutiner och avtal.
Vidare fortsätter även samarbetet inom Nordiska
Kommittén för Samordning av elektriska Säkerhetsfrågor
(NSS) där Elsäkerhetsverket deltog i ett huvudkommittémöte då bland annat behörighetssystem och vår pågående
behörighetsreform diskuterades.
Fortsatt samarbete med flera myndigheter samt branschorganisationer har pågått under 2016, framför allt inom ramen för den pågående elbehörighetsreformen.

VERKSAMHETSGRENENS KOSTNADER
Kostnader för prestationer och aktiviteter (tkr)

Behörighetsansökningar
Rapporter
Samarbete

2016

2015

2014

2 394

2 249

2 393

0

570

709

172

122

192

Elbehörighetsreformen

6 649

738

0

Kostnad (tkr)

9 215

3 679

3 294

Kostnaderna förknippade med verksamhetsgren behörighet för elinstallationsarbete har ökat jämfört med föregående år. 2016 uppgick kostnaderna till 9 215 tkr jämfört
med 2015 då kostnaderna uppgick till 3 679 tkr. Kostnadsökningen är i sin helhet hänförbar till behörighetsreformen. Dels har bemanningen utökats och dels har aktiviteter kopplade till nytt företagsregister genererat kostnader.
Läs mer om elbehörighetsreformen på sidan 36.
ANALYS AV RESULTAT

Kommunikation med elinstallatörer, bland annat genom
utskick av nyhetsbrev, är ett fortsatt prioriterat område.
Antalet elinstallatörer som prenumererar på våra nyhetsbrev ökar, vilket resulterar i att fler tar del av våra nyheter.
Elsäkerhetsverket har under 2016 fortsatt att samarbeta med andra EES-länder och har genom det fått ta del av
information om hur dessa länders system avseende elinstallatörsyrket är uppbyggda. Detta i kombination med det
utökade samarbetet med UHR ger oss möjlighet att skapa
och vidareutveckla en kunskapsbank, vilken fungerar som
ett stödverktyg för att höja kvaliteten vid bedömningar av
ansökningar enligt yrkeskvalifikationsdirektivet. Som ett
led i detta kommer handläggningstider för ärenden med
meriter från andra EES-länder att minska.
Elsäkerhetsverkets nya rutin för handläggande av indikationsärenden för elinstallatörer har lett till en ökad kvalitét i
vår handläggning och att fler ärenden har hunnit hanterats.
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•

Informationen ska bidra till att förändra beteenden
gällande elsäkerhet samt förebygga och minska
risken för elolyckor och tillbud i samhället.

•

Elsäkerhetsverket ska lämna upplysningar,
vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i
frågor som rör myndighetens verksamhetsområde,
vilket framgår av förvaltningslagen (1986:223).

•

Informationsarbetet syftar till att öka kännedomen
och kunskapen om elsäkerhet gällande elanläggningar, produkter och EMC hos såväl allmänhet
och bransch som medarbetare.

Uppdragen utför Elsäkerhetsverket inom verksamhetsområdet och verksamhetsgrenen Information och finns beskrivna i verksamhetsplanen för myndigheten.

Kostnader fördelade på verksamhetsgren (tkr)

Verksamhetsområdet Information innehåller
en verksamhetsgren. Den totala kostnaden
för verksamhetsområdet uppgår till 12 572 tkr.

12 572

l

Elsäkerhetsverket har ett proaktivt förhållningssätt när
det gäller att kommunicera och skapa dialog med allmänheten och elbranschen om elsäkerhetsfrågor. Information
är ett ledningsverktyg som bidrar till att myndighetens
övergripande mål uppfylls och att kunskap om uppdrag
och verksamhetsresultat sprids på ett förtroendefullt sätt
och når berörda målgrupper både externt och internt.
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Verksamhetsgren
Information
Myndighetens prestationer inom verksamhetsgrenen
redovisas genom antal föreläsningar, trycksaker och nyhetsbrev samt informationsinsatser. Ytterligare en prestation är skriftliga och muntliga svar på frågor som kommer
in till myndigheten. Aktiviteter inom verksamhetsgrenen
redovisas i form av samarbete och samverkan.
FÖRELÄSNINGAR OCH SEMINARIER

Under 2016 har Elsäkerhetsverket medverkat vid 45
föreläsningar och seminarier av olika slag. De sakområden
som varit av störst intresse i olika branschsammanhang
har varit arbetet med det nya behörighetssystemet för
elinstallatörer, produktsäkerhet och elolycksfall.
Prestation föreläsningar och seminarier
2016

2015

Antal föreläsningar och seminarier

45

35

2014
28

Årsarbetskraft

0,7

0,7

0,2

Kostnad (tkr)

1 576

1 871

477

För att sprida information om Elsäkerhetsverkets pågående och genomförda aktiviteter ger myndigheten ut nyhetsbrev till två målgrupper. Under 2016 har fyra nummer av nyhetsbrevet Aktuellt getts ut. Den huvudsakliga
målgruppen är elbranschen men även konsumenter och
företagare. Dessutom har två nummer av nyhetsbrev till
målgruppen elinstallatörer getts ut. Utgivningarna av
Aktuellt har skett i mars, juni, september och december.
Utgivningarna av nyhetsbrev till elinstallatörer har skett
i maj och november.
Antalet prenumeranter på Aktuellt uppgår till drygt
5 700. Prenumeranter på nyhetsbrev för elinstallatörer
uppgick vid årsskiftet till cirka 12 300 och har ökat med
3 procent. Vid årsskiftet 2016/2017 hade de båda nyhetsbreven drygt 18 000 prenumeranter.
Prestation nyhetsbrev
2016

2015

6

6

4

Årsarbetskraft

0,1

0,1

0,2

Kostnad (tkr)

216

147

269

ELSÄKERHETSVERKET, ÅRSREDOVISNING 2016

l

RESULTATREDOVISNING

28

NYHETSBREV

Antal nyhetsbrev

Under 2016 har myndigheten medverkat som utställare
på två branschmässor – Elmässan Syd i Malmö och
Elmässan i Kista.

Antal prenumeranter

TRYCKSAKER

De flesta av Elsäkerhetsverkets trycksaker och publikationer
finns att ladda ner från webbplatsen vilket är en åtgärd för
att öka tillgängligheten och ett led i miljöarbetet. Beställningar av myndighetens trycksaker, inklusive föreskrifter,
har minskat. Cirka 17 000 publikationer skickades ut och
delades ut på mässor under år 2016. Det är en minskning
med nästan 4 000 jämfört med förra året och ligger i linje
med myndighetens strävan mot mer digital nedladdning.
De publikationer som haft flest beställare är Vägledning vid
elskada, Elsäkerhetspocket, och Fickkort elolyckor.
Elsäkerhetsverket har 2016 producerat en folder om
solcellsanläggningar, en folder med korta fakta om Elsäkerhetsverket samt en folder om nya regler 2017. Ett stort
arbete har också gjorts med att ta fram en handbok för
elinstallatörer som publicerades i december. I övrigt har
både externt och internt stödmaterial i samband med de
nya reglerna tagits fram.
Beställda exemplar av trycksaker (inkl. föreskrifter)

Antal

2014

2016

2015

2014

17 000

21 000

24 000

Nyhetsbrev Aktuellt
Nyhetsbrev Elinstallatörer

2016

2015

2014

5 700

5 604

5 939

12 300

11 956

11 458

INFORMATIONSINSATSER
Prestation informationsinsatser
2016

2015

Årsarbetskraft

2,5

0,7

2014
0,2

Kostnad (tkr)

5 644

1 871

477

ELSÄKERHETSVERKETS WEBBPLATS

Elsäkerhetsverkets webbplats är en av de viktigaste
informationskanalerna för myndigheten. Informationsspridning av nyheter, pressmeddelanden, tips och andra
informationsinsatser bygger på planerade, regelbundna
och aktiva kommunikationsåtgärder.
Under 2016 har ett fortsatt arbete med att utveckla
webbplatsen skett med stöd av den webbundersökning
som gjordes 2015. Elsäkerhetsverkets webbplats fick ta

emot Web Service Awards pris för bästa webbplats inom
kategorin Samhällskommunikation i januari 2016.
Webbplatsens struktur och sökfunktion har förbättrats
och arbetet med att målgruppsanpassa webbplatsen har
fortsatt. Ett flertal sidor gällande de nya reglerna har översatts till engelska.
Antalet unika besökare på webbplatsen 2016 var
296 481. De mest besökta sidorna har varit Frågor och svar,
ingången för privatpersoner samt ingången för nya regler.
På Elsäkerhetsverkets Facebooksida har antalet som
följer myndigheten ökat med cirka 44 procent, från 1 268
personer till 1 903, under året.
Myndigheten jobbar alltmer med digitala kanaler och
har under året etablerat sig på LinkedIn och YouTube.
I samband med elbehörighetsreformen har myndigheten också producerat filmer och medverkat i TV-inslag.

Under 2016 besvarades 87 procent av frågorna inom den
tiden. Myndigheten har också som mål att ett urval om
minst 50 frågor och svar ska publiceras på myndighetens externa webbplats. Under året har 68 nya frågor publicerats på
externwebben.
Av de inkommande skriftliga frågorna rörde 40 procent området elektriska anläggningar, 33 procent handlade
om behörighet, 17 procent om elprodukter samt 1 procent
juridiska frågor. 5 procent handlade om nya regler. Övriga
frågor var av generell karaktär om myndighetens verksamhet.

ELSÄKERHETSVERKET I MEDIERNA

SAMARBETE

Elsäkerhetsverket arbetar med planerad PR och mediekommunikation och genomslaget i medierna har ökat under 2016. Under året har 23 pressmeddelanden och 35 nyheter publicerats. Detta har utmynnat i 2 142 artiklar och
inslag. Det innebär en ökning av totala genomslaget med
cirka 32 procent. Via medierna har Elsäkerhetsverket under
året nått cirka 176 miljoner läsare. Det innebär att det i
snitt har publicerats 6 nyheter per dag om vår verksamhet.

I syfte att föra Elsäkerhetsverkets informationsarbete
framåt samverkar myndigheten med andra organisationer
och myndigheter både nationellt och inom norden. Det
nordiska samarbetet sker inom ramen för NSS-informationsgrupp, (Nordiska kommittén för samordning av
elektriska säkerhetsfrågor).
Under 2016 har Elsäkerhetsverket fortsatt uppdraget med att bistå Energimyndigheten i arbetet med den
gemensamma webbportalen om vindkraft (vindlov.se).
I samband med att myndigheten utvecklar
informationen till konsumenter när de nya reglerna börjar
gälla, kommer fortsatt samverkan med Konsumentverket
och Hallå Konsument att ske. Hallå Konsument är en
nationell upplysningsplats för konsumentfrågor.
Under 2016 har projektet med information kring nya
elsäkerhetsregler genererat ett flertal samarbeten med
branschorganisationer och utbildningsföretag.

2016

2015

Antal pressmeddelanden

23

9

2014
16

Antal nyheter på webbplatsen

35

56

47

Antal unika besökare på webbplatsen 296 481

*

245 349

*Helårsstatistik kan ej lämnas på grund av fel i statistikverktyg.

SVARA PÅ FRÅGOR

Efterfrågan på Elsäkerhetsverkets sakkunskap ökar, vilket
bland annat visar sig genom de skriftliga frågor som kommer till myndigheten via webbtjänsten Frågor och Svar samt
via myndighetens e-post och Facebooksida. Arbetet med att
besvara frågorna sker i samarbete mellan avdelningarna.
Webbsidan Frågor och Svar är den mest populära sidan
på myndighetens webbplats. Under 2016 har det kommit in
2 694 frågor via webb- tjänsten vilket är en ökning med cirka
22 procent jämfört med 2015. Elsäkerhetsverket har som mål
att besvara 80 procent av frågorna inom sju kalenderdagar.

2015

2014

2 694

2 216

2 588

Antal svar

2 705

2 216

2 572

l

2016
Antal frågor
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Skriftliga frågor och svar
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VERKSAMHETSGRENENS KOSTNADER
Kostnader för prestationer och aktiviteter
2016

2015

2014

Svara på frågor

3 881

3 864

3 676

Föreläsningar och seminarier

1 576

1 871

477

Nyhetsbrev

216

147

269

Trycksaker

637

123

550

5 644

4 211

3712

618

152

116

12 572 10 367

8831

Informationsinsatser
Samarbete
Kostnad (tkr)
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Kostnaderna för information ökar i takt med att myndigheten jobbar alltmer strategiskt med kommunikation.
Under 2016 uppgick kostnaderna för verksamhetsgren
Information till 12 572 tkr vilket är en ökning jämfört
med 2015 då kostnaden uppgick till 10 367 tkr. Ökningen förklaras bland annat av ökade kostnader i samband
med elbehörighetsreformen.
ANALYS AV RESULTAT

Frågor om elsäkerhet ökar i samhället. Det visar sig bland
annat genom att vi når ut till fler via våra nyhetsbrev, att vi
får ett större genomslag via medierna och via besöksstatistiken för vår webbplats. Elsäkerhetsverket kan också se att
antalet personer som tar del av information om elsäkerhet via digitala kanaler utgör en uppåtgående trend. Det

innebär att vi potentiellt sett når fler med varje nyhet som
vi publicerar.
För att målet med ökad kunskap om elsäkerhet och
EMC ska uppnås, krävs medvetande hos allmänheten
och rätt kompetens hos dem som arbetar professionellt
med el. I det arbetet är myndighetens vision, "trygg och
störningsfri el", och kommunikationsstrategin värdefulla
styrmedel och stöd. Genom kännedomsundersökningar
och andra analyser har vi en bra bild av hur vi uppfattas
och vad vi behöver bli bättre på.
Kommunikation är en förutsättning för att lyckas med
införandet av och genomslaget för en ny elsäkerhetslag.
Därför har arbetet med kommunikation ökat under 2016.
Ett flertal informationsinsatser har genomförts i första
hand mot branschen men även mot allmänheten via TVinslag. Under 2017 kommer det fortsatta kommunikationsarbetet fokusera alltmer på att nå ut till konsumenter.
En analys av hur vi på mest effektiva sätt når våra målgrupper hjälper oss med kommunikationsarbetet inför nästa år.
Elsäkerhetsverket har senaste åren prioriterat kommunikation som ett verktyg inom tillsyn och marknadskontroll vilket nu också börjar visa sig i organisationens
vardagliga arbete. Det innebär bland annat att alla verksamhetsområden alltmer överväger vid vilka tillfällen,
och inom vilka områden, myndigheten når bättre effekt
via informationsaktiviteter jämfört med traditionell tillsyn och marknadskontroll.
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Övrig återrapportering
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Övrig återrapportering
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING

HÄLSA

Elsäkerhetsverkets kompetensförsörjning syftar till att
verksamhetens mål ska uppnås genom att rekrytera och
behålla god kompetens inom de områden myndigheten ansvarar för.
Under 2016 har nya medarbetare börjat, som rekryterades i slutet av 2015. Dessa rekryteringar var i huvudsak
utökning av bemanningen med anledning av elbehörighetsreformen. Även rekrytering till vakanta tjänster har
genomförts. Det har inte varit några problem att rekrytera
personer med bra kompetenser till dessa tjänster.
Under hösten genomfördes, med stöd av en extern konsult, en utvärdering av nuvarande organisation. Syftet med
utvärderingen var att säkerställa att Elsäkerhetsverket har
en ändamålsenlig organisation och att ge stöd till ledningen i samband med rekrytering av nya chefer. Resultatet av
utredningen visade att nuvarande organisation med några
smärre justeringar mycket väl kan fungera även i framtiden.

För att stimulera till hälsofrämjande aktiviteter har alla medarbetare möjlighet att få ersättning för friskvård. Ersättningen är 80 procent av kostnaden, maximalt 2 400 kronor/år.
Elsäkerhetsverket har ett bra samarbete med företagshälsovården på de orter där myndigheten har verksamhet. För att förebygga rygg- och nackbesvär erbjuds med
arbetarna en ergonomisk genomgång av arbetsplatsen, dels
i samband med nyanställningar men även vid behov.
Alla medarbetare har under året erbjudits att delta i en
föreläsning om stress och verktyg för stresshantering.

KOMPETENSUTVECKLING 2016

Det finns ett mycket stort engagemang och hög kompetens bland medarbetarna i myndigheten. Som ett led i
att behålla och vidareutveckla medarbetarna har Elsäkerhetsverket under 2016 erbjudit löpande kompetens
utveckling inom olika områden.
En plan för myndighetsövergripande utbildningar tas
fram årligen. Den är ett hjälpmedel när chef och medarbetare ska ta fram den årliga kompetensutvecklingsplanen,
som görs på både kort och lång sikt.
Vid några tillfällen har frukostseminarier genomförts, med syfte att internt dela med sig av kunskap och
erfarenheter inom aktuella områden.
ARBETSMILJÖ

Under 2016 har Elsäkerhetsverket genomfört en medarbetarenkät, med fokus på den psykosociala arbetsmiljön.
Resultatet av enkäten, som överlag var mycket positivt,
har bearbetats av ledningsgruppen och de fackliga organisationerna. Det arbetet har mynnat ut i några aktiva
åtgärder, i syfte att behålla och vidareutveckla en god
psykosocial arbetsmiljö. Även den fysiska arbetsmiljön
har undersökts och arbete har påbörjats för att genomföra
nödvändiga åtgärder.

JÄMSTÄLLDHET

Elsäkerhetsverkets likabehandlingsplan, som även omfattar jämställdhetsplan, har under året granskats av
Diskrimineringsombudsmannen (DO). Av den rapport
som DO lämnade framgår att myndigheten uppfyller de
krav som ställs i 3 kap. 13 § diskrimineringslagen.
Vid årets lönekartläggning, som genomfördes i samverkan med de fackliga organisationerna, fann parterna
att det inte fanns osakliga löneskillnader grundade på kön.
Elsäkerhetsverket har under 2016 verkat för ökad
jämställdhet inom elsektorn, bland annat genom det
informella nätverk som GD Elisabet Falemo tagit initiativ till. Nätverket har under året diskuterat möjliga
gemensamma insatser vilket bland annat resulterade i en
debattartikel i Ny Teknik.
Under året har myndigheten inbjudit till IGEday
(Introduce a Girl to Engineering day), som är ett initiativ
från nätverk för kvinnliga ingenjörer och ingenjörsstudenter. Syftet är att öka intresset för teknik och ingenjörskap bland unga kvinnor mellan 12 – 19 år. Vid det tillfället deltog cirka 25 tjejer från årskurs åtta.
GD utsågs att representera Sverige i det internationella
nätverket Clean Energy Education & Empowerment
(C3E) som består av yrkesverksamma kvinnor i ett antal
länder. Elsäkerhetsverket har också lyft jämställdhet i
Skolverkets nationella programråd för El- och energiprogrammet, i kontakt med skolor och vid studiebesök.
SJUKFRÅNVARO

Enligt 7 kapitlet 3 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten särskilt redovisa de anställdas sjukfrånvaro. Den samlade sjukfrånvaron för Elsäkerhetsverkets anställda uppgick 2016 till
5,7 procent av den totala arbetstiden, vilket är en ökning i
förhållande till 2015.

Enligt statistiken har sjuktalen ökat kraftigt under de två senaste åren. Ett fåtal individer med långtidsfrånvaro på grund
av sjukdom får stor påverkan på statistiken för en relativt liten organisation. Merparten av de anställda har mycket låg
sjukfrånvaro. Elsäkerhetsverket har alltid som mål att medarbetare ska kunna återgå i arbete så snart som möjligt efter
sjukskrivning. Vi följer kontinuerligt rehabiliteringsprocesser och ger allt stöd som kommer an på arbetsgivaren.
Sjukfrånvaro (%)

29 år eller yngre
30–49 år
50 år eller äldre

2015

5,7

4,0

1,3

11,3

7,8

0,7

ÅLDERSFÖRDELNING

1,6

2,0

1,7

-

-

-

Medelåldern 2016 för de anställda är 49,9 år och är därmed något högre jämfört med 2015 då medelåldern uppgick till 47,8 år.

10,0

7,5

2,0

2,6

1,8

0,8

Andel långtidssjukskrivna

MILJÖLEDNING

av totalt antal sjukskrivna
(60 dagar eller mer)

33

74,6

58,5

46,8

Elsäkerhetsverket gör årligen en genomgång av miljöledningssystemet med utgångspunkt från kraven i förordning
(2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Miljöredovisning lämnas enligt samma förordning till regeringen och Naturvårdsverket. I samband med genomgången
av miljöledningssystemet, görs uppföljning av miljömålen.
Myndighetens största miljöpåverkan är resor. Målsättningen är att minska påverkan genom att exempelvis använda
tekniska lösningar i samband med möten. Revidering av
miljömålen kommer att göras under 2017 då myndigheten
har för avsikt att utveckla dessa ytterligare.

ÖVRIG ÅTERRAPPORTERING

Män

2016

l

Kvinnor

2014

Vid årets början var 49 personer anställda vid myndigheten och vid årets slut var 55 personer anställda.
Anställningarna under 2016 räknat i årsarbetskraft är
48,7 årsarbetare.
Med anledning av behörighetsreformen och vakanta
tjänster har sex medarbetare med tillsvidareanställning
och tre med tidsbegränsad anställning rekryterats under
2016. På grund av pensionsavgång kommer nya avdelningschefer att tillsättas under 2017. Dessa rekryteringar
påbörjades under 2016.
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Totalt

PERSONALSTATISTIK

Redovisning av avgiftsbelagd verksamhet
där intäkterna ej disponeras

AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
AVGIFTER FRÅN PUBLIKATIONSFÖRSÄLJNING

För att sprida information tillhandahåller Elsäkerhetsverket publikationer för både bransch och allmänhet. Det är en
avgiftsbelagd verksamhet, vilket innebär att myndigheten
tar ut avgifter för publikationerna med stöd av 4 § avgiftsförordningen (1992:191), utan den begränsning som föreskrivs
i paragrafens andra stycke. Intäkterna från publikationerna
disponeras av myndigheten med stöd av 25 § andra stycket
avgiftsförordningen (1992:191).
Mer information om publikationer finns under verksamhetsgren Information på sidan 28.

Intäkter
Kostnader
Resultat

Budget
2016

Utfall
2016

Budget
2015

Utfall
2015

Budget
2014

Utfall
2014

15

21

45

14

50

30

0

-147

-200

-67

-200

-285

15

-126

-155

-53

-150

-255
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ÖVRIG ÅTERRAPPORTERING

ÖVRIGA OFFENTLIGRÄTTSLIGA AVGIFTER

Elsäkerhetsverkets verksamhet finansieras i huvudsak med
en elsäkerhetsavgift. Myndigheten tar även ut en ansökningsavgift och en ersättning i samband med provning av
produkter. Elsäkerhetsavgiftens storlek bestäms i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet. Storleken på ansökningsavgiften regleras i elinstallatörsförordningen (1190:806), där det framgår att avgift för prövning
av ansökan om behörighet ska följa §§ 9-14 anslagsförordningen (1992:191) och att avgiftsklass 3 ska tillämpas.
När det gäller marknadskontroll av elektrisk materiel
åläggs parten i de fall produkten får försäljningsförbud
att betala myndighetens kostnader för inköp och provning. Bestämmelser som rör rätten att ta ut ersättning för
inköp och provningskostnader finns bland annat i ellagen
(1997:657). Samtliga avgifter tillförs inkomsttitel 2552:
Övriga offentligrättsliga avgifter.

Intäkt
Elsäkerhetsavgift m.m.
Nätövervakningsavgift
Elberedskapsavgift
Ersättning för provade produkter
Ansökningsavgift
Summa

Intäkt

Intäkt

2016

2015

2014

57 485

36 341

36 130

21 092

20 993

20 853

263 593

262 294

260 833

286

315

1 728

1 650

344 185

321 593

281
2 562*
320 658

* Fr. o. m. 2014-05-01 ersattes den tidigare behörighetsavgiften med
en ansökningsavgift. Fr. o. m. 2015-01-01 gäller även tidbegränsade
behörigheter tillsvidare, vilket minskat intäkten med ca 500 tkr/år.

Tabellen är uppställd i enlighet med budget i regleringsbrevet avseende den avgiftsbelagda verksamheten där
intäkterna ej disponeras. Elsäkerhetsverket omfattas inte av
något ekonomiskt mål för full kostnadstäckning och därmed redovisas endast intäkter i tabellen. Intäkterna som i
huvudsak finansierar Elsäkerhetsverkets verksamhet, uppgick under 2016 till 59 499 tkr (2015 till 38 306 tkr).
Regeringen beslutade 2015 om höjning av Elsäkerhetsavgiften, som gällde från och med 2016-01-01.
Höjningen har möjliggjort finansiering av reformeringen
av behörighetssystemet. Detta framgår i det förslag som
presenterades i betänkandet från januari 2015, Elsäkerhet
– en ledningsfråga (SOU 2014:89). Elsäkerhetsavgiften är
9:50 kronor per lågspänningsabonnemang och 750 kronor per högspänningsabonnemang.

Foto: Mostphotos

Övriga uppdrag
Elsäkerhetsverket har som en av 19 centrala myndigheter ett
regeringsuppdrag mellan 2014 – 2021 om att öka servicen,
minska handläggningstider och öka förståelsen för företagens villkor. Tillväxtverket är den sammanhållande myndigheten och en rapport som beskriver vad Elsäkerhetsverket
gör för att leva upp till kraven ska lämnas varje år.
Bakgrunden till förenklingsuppdraget är budgetproposition för 2013 (prop.2012/2013:1 utg.omr.24) om sju
mål för arbetet att förenkla för företag.
Områden som de deltagande myndigheterna ska
arbeta med under perioden är förutom kortade handläggningstider även att fler företagare ska vara nöjda med sina
kontakter med myndigheten samt att myndigheterna ska
ha ett mer systematiskt samråd med företagare år 2020.
Elsäkerhetsverket har under 2016 fortsatt att effektivisera handläggningen av ansökan om behörighet som
elinstallatör.

Elsäkerhetsverket har på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning av vilka regelverk och standarder som gäller för energilagring i form av batterilager.
Energilagring med olika tekniker har använts under
många år. Under de senaste åren är det tydligt att intresset för både småskalig och storskalig energilagring
växer. Utvecklingen av el- och hybridfordon har samtidigt ökat behovet av kostnadseffektiva och lättare batterier. Det finns stora förväntningar på att utvecklingen
inom batteritekniken fortsätter och att användning av
batterier ökar framöver.
Elsäkerhetsverkets utredning har bedömt att dagens
regelverk är tillräckliga för att installationerna ska bli
elektriskt säkra och uppfylla gällande krav på EMC. Viss
komplettering i föreskrifterna behövs beträffande varselmärkning av anläggning med energilagring.
Elsäkerhetsverket konstaterar också att utveckling sker
inom standardiseringen vilket är nödvändigt för att skapa
säkra produkter och anläggningar. Utvecklingstakten för
stationära batterisystem är hög men i vissa avseenden ligger
standardiseringen dock efter. Aktörer bör hålla sig uppdaterade på regler, gällande standarder och kommande standarder för området.
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ELBEHÖRIGHETSREFORMEN

36

Den 1 juli 2017 börjar den nya elsäkerhetslagen att gälla.
Det innebär att Sverige får ett helt nytt system för vilka
krav som gäller för den som utför elinstallationer. Arbetet
med elbehörighetsreformen har under 2016 varit en omfattande del av Elsäkerhetsverkets verksamhet. Prestationer
och aktiviteter som blivit en följd av arbetet med elbehörighetsreformen redovisas under respektive verksamhetsgren i
årsredovisningen enligt samma princip som övrig verksamhet. Elsäkerhetsverket vill ändå lämna en samlad redogörelse över det arbete som har bedrivits under 2016.
Elbehörighetsreformens syfte är att implementera ny
lagstiftning kring kompetenssäkring vid elinstallationsarbete. Det innebär bland annat utfärdande av föreskrifter,
uppbyggnad av ett nytt företagsregister, utveckling av
tillsynsformer och rutiner. Informationsspridning till berörda målgrupper krävs för att reformen ska fungera som
avsett i ett långsiktigt perspektiv. Elbehörighetsreformen
ska genomföras utan att elsäkerheten eller andra viktiga
intressen skadas.
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FÖRESKRIFTSARBETE

Som ett komplement till elsäkerhetslagen (2016:732) och
den förväntade elsäkerhetsförordningen har tre nya författningar tagits fram. De nya författningarna innehåller
föreskrifter för elinstallationsarbete, elinstallationsföretag
och auktorisation.
EGENKONTROLL – PÅVERKAN PÅ REGELVERK

Under 2016 har Elsäkerhetsverket utrett hur ett egenkontrollprogram ska byggas upp. Syftet med egenkontrollprogrammet är att säkerställa att elinstallationer uppfyller elsäkerhetslagen och de föreskrifter som meddelats
i anslutning till lagen och att de utförs av personer med
tillräckliga yrkeskunskaper. Kraven för egenkontrollprogrammet finns definierade i föreskriften som riktas mot
elinstallationsföretag.
TILLSYNSMETODIK

Den tillsynsverksamhet som Elsäkerhetsverket bedriver är i huvudsak framåtblickande, det vill säga att våra
beslut och förelägganden ska leda till att de eventuella
brister som upptäcks korrigeras. Det ska i sin tur leda till
säkra anläggningar och produkter. Praktisk vägledning
för Elsäkerhetsverkets tillsyn av installationsföretag och
elinstallatörer ska vara klar senast 1 juli 2017.

REGISTER FÖR FÖRETAG

Alla företag som ska utföra elinstallationsarbete på annans anläggning ska senast den 1 juli 2017 vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Registreringen sker i första
hand via Elsäkerhetsverkets nya e-tjänst Företagsregistrering. Under 2016 har Elsäkerhetsverket arbetat intensivt
med att ta fram systemstöd för registrering av företag med
funktionalitet och användarvänlighet i fokus.
VERKSAMHETSTYPER OCH AUKTORISATIONSNIVÅER

Elsäkerhetsverket har definierat 13 olika verksamhetstyper som elinstallationsföretag kan vara verksamma inom.
Förhoppningen är att verksamhetstyperna är så tydligt
beskrivna och avgränsade att de lätt kan förstås både av
den som ska anmäla sitt elinstallationsföretags verksamhet och den som vill ha information om företaget.
Vissa företag har så omfattande verksamhet att de kan
behöva registrera flera olika verksamhetstyper. Indelningen i verksamhetstyper omfattar även förhållandet mellan
egenkontrollprogrammets omfattning och auktorisationsnivån hos företagets elinstallatör för regelefterlevnad.
INFORMATIONSINSATSER

Elsäkerhetsverket har under 2016 arbetat intensivt med
att utarbeta informationsmaterial samt sprida information till prioriterade målgrupper kring de kommande
förändringarna. Alla personer som innehar en behörighet
(42 000) fick i januari 2017 ett nyhetsbrev från Elsäkerhetsverket med information om de förändringar de själva
och de företag de verkar inom berörs av. Myndighetens
informationsinsatser kommer att fortsätta under 2017. De
riktar sig till företag som är aktiva och som utför elinstallationsarbete på andras anläggningar, till konsumenter och
till anläggningsinnehavare.
Med målsättningen att underlätta för både elinstallationsföretag, elinstallatörer och övriga aktörer i branschen
att göra rätt, har Elsäkerhetsverket tagit fram en handbok
när det gäller regelefterlevnad. Den var klar i december
och myndigheten fick direkt mycket positiv återkoppling
från de aktörer som den är avsedd att ge stöd inför och efter
att den nya elsäkerhetslagen har trätt i kraft.
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Redovisnings- och
värderingsprinciper
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ALLMÄNT

Följande avskrivningstider tillämpas:

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
Elsäkerhetsverkets redovisning följer god redovisningssed
enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 2 kapitlet
5 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag
samt allmänna råd till 6 § förordningen (2000:606) om
myndigheters bokföring.

•

Datorprogram och licenser

•

Förbättringsutgifter på annans fastighet

5 år

•

Maskiner och inventarier

5 år

•

Bilar

5 år

•

Datorer och kommunikationsutrustning

3 år

•

Kontorsinredning

5 år

VÄRDERING AV FORDRINGAR OCH SKULDER

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER

Fordringar och skulder har upptagits till det belopp som
efter individuell prövning beräknas bli betalt. Fordringar
äldre än sex månader tas upp som befarade kundförluster.

Som periodavgränsningspost bokförs belopp överstigande
20 tkr.

3–5 år

AVGIFTSINKOMSTER SOM INTE DISPONERAS
VÄRDERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

AV MYNDIGHETEN

Tillgångar med ett anskaffningsvärde på minst 20 tkr och
en beräknad ekonomisk livslängd på minst tre år redovisas som anläggningstillgång. Avskrivning sker linjärt över
den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivningen
görs månadsvis.

Utöver uppbörden av elsäkerhetsavgifter, ansökningsavgift för behörighet samt ersättningen för provade
produkter, administrerar Elsäkerhetsverket elberedskaps
avgiften. Den finansierar beredskapsverksam
het vid
Svenska kraftnät. Elsäkehetsverket administrerar även
nätövervakningsavgiften, som finansierar verksamhet vid
Energimarknadsinspektionen.

Resultaträkning
Belopp i tkr		

2016

2015

52 539

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Intäkter av anslag

not 1

58 124

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

not 2

297

261

Intäkter av bidrag

not 3

0

2 358

Finansiella intäkter

not 4

7

3

Summa		

58 427

55 162

-36 995

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Kostnader för personal

not 5

-41 335

Kostnader för lokaler		

-2 969

-3 015

Övriga driftskostnader		

-13 472

-14 561

Finansiella kostnader

not 6

-32

-16

Avskrivningar och nedskrivningar		

-618

-575

Summa		

-58 427

-55 162

VERKSAMHETSUTFALL		
0
0

UPPBÖRDSVERKSAMHET
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras

not 7

344 185

321 594

uppbördsverksamhet		

Medel som tillförts statens budget från

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING		

0

0

39
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-321 594

0
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-344 185

Saldo		

Balansräkning
Belopp i tkr		

2016-12-31

2015-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

not 8

1 750

842

Summa		

1 750

842

250

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet

not 9

403

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

not 10

383

222

787

472

754

Summa		
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos andra myndigheter

not 11

540

Övriga kortfristiga fordringar

not 12

70

68

609

822

Summa		
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

not 13

Summa		

441

490

441

490

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

not 14

-2 580

-995

Summa		

-2 580

-995

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

ELSÄKERHETSVERKET, ÅRSREDOVISNING 2016

l

FINANSIELL REDOVISNING

40

not 15

6 511

7 133

Summa		

6 511

7 133

SUMMA TILLGÅNGAR		

7 518

8 764

KAPITAL OCH SKULDER			
Myndighetskapital

not 16		

Statskapital		

24

24

Summa		

24

24

21

Avsättningar.			
Avsättningar för pension

not 17

0

Övriga avsättningar

not 18

77

60

77

80

Summa		
Skulder m.m.			
Lån i Riksgäldskontoret

not 19

1 350

1 336

Kortfristiga skulder till andra myndigheter		

1 106

1 036

Leverantörsskulder		

1 481

2 878

Övriga kortfristiga skulder

not 20

782

694

Summa		

4 720

5 943

2 574

Periodavgränsningsposter			
Upplupna kostnader

not 21

2 698

Oförbrukade bidrag

not 22

0

142

Summa		

2 698

2 716

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER		

7 518

8 764

Anslagsredovisning
Belopp i tkr
Anslag (ramanslag)

Ingående
överföringsbelopp

Årets
tilldelning enl.
regleringsbrev

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

Utgiftsområde 6 4:1
Elsäkerhetsverket (ramanslag)
001 Elsäkerhetsverket (Ram)
SUMMA

1 270

59 713

0

60 983

-58 176

2 807

1 270

59 713

0

60 983

-58 176

2 807

Redovisning mot inkomsttitel
Belopp i tkr
0

0

2552 05 Övriga offentligrättsliga avgifter

Elsäkerhetsavgift

57 500

57 485

2552 05 Övriga offentligrättsliga avgifter

Ansökningsavgift

2552 05 Övriga offentligrättsliga avgifter

Nätövervakningsavgift

2552 05 Övriga offentligrättsliga avgifter

Elberedskapsavgift

2552 05 Övriga offentligrättsliga avgifter

Ersättning för provade produkter

2552 05 Övriga offentligrättsliga avgifter

Ränteintäkt uppbördsverksamhet

SUMMA		

Beräknat belopp

Inkomster 2016

1 900

1 728

22 000

21 092

263 000

263 593

500

286

0

0

344 900

344 185
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Sanktionsavgifter

l

Avgift

2552 05 Övriga offentligrättsliga avgifter
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Inkomsttitel

Foto: Elsäkerhetsverket

Saknas på bilden gör Maria Brogren och Helena Wänlund.

Ledamöter i Elsäkerhetsrådet 2016
Elisabet Falemo ordf.
Elsäkerhetsrådet
GD Elsäkerhetsverket

Thomas Korssell
VD
SEK Svensk Elstandard

Mikael Schmidt
Enhetschef
Konsumentverket

Bo-Göran Ahl
Elsäkerhetsbyrån
(T.o.m. 30 juni 2016)

Barbro Köhler Krantz
Senior analytiker
Arbetsmiljöverket
(T.o.m. 30 juni 2016)

Jan Seizing
VD
Installatörsföretagen IN

Maria Brogren
Energi-och miljöchef
Sveriges Byggindustrier
(Från 25 augusti 2016)
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Lars Eklund
Enhetschef
Post- och telestyrelsen
(T.o.m. 30 juni 2016)

Matz Tapper
Teknikansvarig elnät
Svensk Energi
(T.o.m. 30 juni 2016)

Tina Nordling
Ombudsman
Svenska Elektrikerförbundet

Helena Wänlund
Enhetschef
Energiföretagen
(Från 25 augusti 2016)
Jens Åhman
Enhetschef
Arbetsmiljöverket
(Från 25 augusti 2016)

Stina Wallström
Produktsäkerhetsansvarig
Teknikföretagen

Christian Sandell
Jurist
Svensk Försäkring
(Från 25 augusti 2016)

Tilläggsupplysningar och noter
Uppgifter om rådsledamöter och ledande befattningshavare
Arvoden till Elsäkerhetsrådet avser 2016, utbetalade under 2017. Belopp i kr.
Namn
Elisabet Falemo

Lön och annan ersättning

Månadslön 94 700 kronor.		
Disponerar en personbil för resor
i tjänsten och för privat bruk.
Total kontant bruttolön
1 167 558:-

Andra råds- och styrelseuppdrag i statlig myndighet eller Aktiebolag

–

Bo-Göran Ahl
975:–
Maria Brogren
975:Basta Online AB
Lars Eklund
975:–
Thomas Korssell
3 900:–
Barbro Köhler Krantz
1 950:Styrelsen för accreditering och teknisk kontroll, insynsråd
Tina Nordling
3 900:–
Christian Sandell
1 950:–
Mikael Schmidt
2 975:Centrum för personsäkerhet, styrelse, Karlstads universitet
Jan Siezing
2 925:Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter AB
		
Installations Certifiering i Stockholm AB
		
		

Matz Tapper
Stina Wallström
Helena Wänlund
Jens Åhman

1 950:2 925:975:1 950:-

		

World Skills Sweden AB
MoJ vin & gastro AB
Svenska Kraftnäts Driftråd
–
–
Institutet för Miljö Medicin, styrelse, Karolinska Institutet
Toxikologiska rådet, Kemikalieinspektionen

Noter till resultaträkning och balansräkning
Not 6

Belopp i tkr

Finansiella kostnader

		

Not 1

Intäkter av anslag

		
Anslagsförbrukning enligt anslagsredovisningen

2016

2015

58 176

52 628

-52

-88

58 124

52 539

2016

2015

Ränta på lån hos Riksgälden

30

14

Övriga finansiella kostnader

2

2

32

16

Summa		

Anslagsavräkning avseende semesterlöneskuld före 2008 redovisas direkt mot
avräkning med statsverket
Summa		

Not 7

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras

		
Elsäkerhetsavgift
Ansökningsavgift

Not 2

Nätövervakningsavgift

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Elberedskapsavgift
		

2016

2015

Försäljning av publikationer enligt

2016

2015

57 485

36 341

1 728

1 650

21 092

20 993

263 593 262 294

Ersättning för provade produkter

286

Summa		

315

344 185 321 594

4 § avgiftsförordningen

21

14

Intäkter av andra ersättningar

276

247

Utöver uppbörden av elsäkerhetsavgiften, ansökningsavgift

Summa		

297

261

för behörighet samt ersättningen för provade produkter
som i huvudsak finansierar Elsäkerhetsverkets verksamhet,

Intäkter av andra ersättningar avser dels ersättning för resor från

administrerar Elsäkerhetsverket elberedskapsavgiften

EU för deltagande i EU-samarbeten och dels från försäljning av

samt nätövervakningsavgiften. Elberedskapsavgiften

anläggningstillgång.

finansierar beredskapsverksamhet vid Svenska kraftnät samt
nätövervakningsavgiften som finansierar verksamhet vid
nätmyndigheten (Energimarknadsinspektionen).

Intäkter av bidrag

		

43
2016

2015

Bidrag från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap
Summa		

Not 4

0

2 358

0

2 358

Not 8

Rättigheter och andra immateriella tillgångar
2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde

3 544

Årets anskaffningar

1 210

3 544
0

Summa anskaffningsvärde

4 754

3 544

Ingående ackumulerade avskrivningar

-2 704

-2 418

Finansiella intäkter		

		

2016

2015

Ränta på räntekonto hos Riksgälden

7

3

Summa		

7

3

Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar

-286

-3 004

-2 704

1 750

842

Not 5

Kostnader för personal		

		

2016

2015

Not 9

Förbättringsutgifter på annans fastighet
2016-12-31 2015-12-31

Lönekostnader, exklusive arbetsgivaravgifter,		
26 075

23 324

Ingående anskaffningsvärde

Övriga kostnader för personal

15 260

13 671

Pågående förbättringsutgifter

Summa		

41 335

36 995

pensionspremier m.m.

Högre lönekostnad 2016, i förhållande till 2015, beror på ökad
bemanning med anledning av behörighetsreformen.

på annans fastighet

3 042

2 985

264

57

Summa anskaffningsvärde

3 306

3 042

Ingående ackumulerade avskrivningar

-2 792

-2 720

Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

-110

-72

-2 903

-2 792

403

250
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Bokfört värde

-301
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Not 3

Not 10 Maskiner, inventarier m.m.

Not 14 Avräkning med statsverket

2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets utrangeringar

2 317

3 946

397

0

-249

-1 629

Summa anskaffningsvärde

2 464

2 317

Ingående ackumulerade avskrivningar

-2 094

-3 506

Årets avskrivningar

-207

-217

Årets utrangeringar

220

1 629

-2 081

-2 094

Summa ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

383

222

Not 11 Fordringar hos andra myndigheter

Ingående balans
Redovisat mot inkomsttitel

94

36

Fordran mervärdesskatt

445

718

Summa

540

754

2016-12-31 2015-12-31

Summa

-91
-321 594

räntebärande flöden
Summa

344 188

321 613

-69

-72

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans

-1 270

-1 058

Redovisat mot anslag

58 176

52 628

Anslagsmedel som tillförs räntekonto

-59 713

-52 839

Summa

- 2 807

-1 269

mot anslag
Ingående balans

348

436

Redovisat mot anslag under året
enligt undantagsregeln

-52

-88

295

348

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

Not 12 Övriga kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

-73
-344 185

Uppbördsmedel som betalats till icke

Summa

Fordringar avseende uppbörd

2016-12-31 2015-12-31

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats

2016-12-31 2015-12-31
Fordran andra myndigheter

Uppbörd

68

68

2

0

70

68

Inbetalningar i icke räntebärande flöde

344 209

321 653

Utbetalningar i icke räntebärande flöde

-21

-40

-344 188

-321 613

0

0

-2 580

-995

Betalningar hänförbara till
anslag och inkomsttitlar
Saldo
Summa avräkning till statsverket

44
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln avser till sin

Not 13 Periodavgränsningsposter

helhet minskning av semesterlöneskuld intjänad före 2008-12-31.
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2016-12-31 2015-12-31
Förutbetalda hyror – utomstatliga

441

490

Summa

441

490

Not 15		Behållning räntekonto Riksgäldskontoret
2016-12-31 2015-12-31
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

6 511

7 133

Summa

6 511

7 133

Beviljad räntekontokredit för 2016 är 3 000 tkr. Under året har 0 tkr
utnyttjats.

Not 16 Förändring av myndighetskapital
Statskapital

Not 20 Övriga kortfristiga skulder

Balanserad
Kapitalförkapitalförändrin enl.
ändring resultaräkning Summa

Utgående balans 2015

24

0

0

24

Ingående balans 2016

24

0

0

24

0

0

0

0

24

0

0

24

Summa årets förändring
Utgående balans 2016

2016-12-31 2015-12-31
Personalens källskatt

694

Pensionsskuld Kåpan extra
Utgående balans

Upplupna semesterlöner
Skuld sociala avg – löneskuld

och liknande förpliktelser
2016-12-31 2015-12-31
Ingående avsättning
Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalningar
Utgående avsättning

21

0

0

28

-21

-57

0

21

Not 18 Övriga avsättningar

60

0

Årets förändring

-60

0

Årets avsättning

77

60

Utgående avsättning

77

60

0

46

1 674

1 570

0

21

Skuld sociala avg – semesterlöneskuld

810

778

Övriga upplupna kostnader – inomstatliga

180

135

Övriga upplupna kostnader – utomstatliga

34

25

2 698

2 574

Utgående balans

Not 22 Oförbrukade bidrag
2016-12-31 2015-12-31
Ingående balans

142

Årets förändring

-142

0

0

142

Utgående balans
2016-12-31 2015-12-31

Ingående avsättning

694

2016-12-31 2015-12-31

Upplupna löner

Not 17 Avsättningar för pensioner

55

782

Not 21 Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

Stadskapitalet avser redovisad konst från statens konstråd.

638

88

142

Oförbrukat bidrag 2015 bestod av medel från Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (anslag 2:4) avseende
ordförandeskapet i SOTI. Hela beloppet återbetalades under 2016.

45

lokala omställningsmedel.

Not 19 Lån i Riksgäldskontoret
2016-12-31 2015-12-31
Ingående skuld
Nyupptagna lån
Årets amorteringar

715

637

899

-623

-278

1 350

1 336

Beviljad låneram är 3 500 tkr för år 2016.
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Utgående balans

1 336

FINANSIELL REDOVISNING

Årets avsättning har gjorts med hänvisning till lokalt kollektivavtal om

Sammanställning över väsentliga uppgifter
Belopp i tkr

2016

2015

2014

2013

2012

Låneram							
Beviljad låneram

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Utnyttjad låneram

1 350

1 336

715

756

999

						
Kontokrediter hos Riksgäldskontoret							
Riksgäldskontoret Räntekontokredit
Max utnyttjad under året

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

0

0

0

0

0

RÄNTOR AVSEENDE RÄNTEKONTO I RIKSGÄLDSKONTORET						
Ränteintäkter

7

3

29

58

84

Räntekostnader

0

0

0

0

0

AVGIFTSINTÄKTER						
Intäkter som disponeras av myndigheten						
Beräknat belopp enligt regleringsbrev
Utfall

15

50

50

50

50

297

261

76

85

142

Intäkter som inte disponeras av myndigheten						
Beräknat belopp enligt regleringsbrev

344 900

321 700

321 000

317 000

315 000

Utfall

344 185

321 594

320 658

319 179

316 922

Anslagskredit						
Beviljad anslagskredit
Utnyttjad anslagskredit

46

1 585

1 575

1 541

1 533

0

0

0

0

0

ANSLAG						
Anslagssparande
Varav intecknat

2 807

1 270

1 058

1 843

3 258

0

0

0

0

0

ÅRSARBETSKRAFTER OCH ANSTÄLLDA 						
Antalet årsarbetskrafter (st)

48,7

44,9

46,5

43,2

41,7

Medelantalet anställda (st)

53,0

48

48,0

44,2

42,3

1 200

1 228

1 183

1 231

1 213

DRIFTKOSTNAD PER ÅRSARBETSKRAFT

KAPITALFÖRÄNDRING						
Årets kapitalförändring

0

0

0

0

0

Balanserad kapitalförändring

0

0

0

0

0
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1 791

GD:s intygande
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader,
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Elisabet Falemo
Kristinehamn den 21 februari 2017

Adresser och telefonnummer
Elsäkerhetsverket finns i Kristinehamn,
Stockholm, Umeå och Hässleholm.
Huvudkontoret ligger i Kristinehamn.
Alla våra kontor nås via:
tel: 010-168 05 00
fax: 010-168 05 99 eller
e-post: registrator@elsakerhetsverket.se
ELSÄKERHETSVERKET

UMEÅ

Södra torget 3
Box 4, 681 21 Kristinehamn

Riddargatan 8
903 27 Umeå

STOCKHOLM

HÄSSLEHOLM

Drottningsholmsvägen 37
111 57 Stockholm

Viaduktgatan 24
281 38 Hässleholm

Foto: Elsäkerhetsverket
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