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Är ni ett elinstallationsföretag? Det är ni om 
er organisation utför elinstallationsarbete. 

Elinstallationsföretag kan därför omfatta allt 
från företag och föreningar till kommuner, 

landstingsregioner och industrier.

Vilka frågor ska ni kunna besvara innan 
ett elinstallationsarbete får påbörjas?

Hur arbetar ni och medarbetarna praktiskt 
med egenkontrollprogrammet i er verksamhet?

Företagsledningen i ett elinstallationsföretag ansvarar för att hela verksamheten 
och dess medarbetare följer reglerna, bland annat genom att använda egenkontroll-
programmet. Det är när både ledning och medarbetare arbetar aktivt med innehållet 

i egenkontrollprogrammet som största effekt uppnås.

Vem kan ha nytta av vägledningen?
Den här vägledningen riktar sig främst till företagsledningen 
i ett elinstallationsföretag. Det är företagsledningen som 
har huvudansvaret för elinstallationsverksamheten och att 
ta reda på vilka krav som måste uppfyllas för att få utföra 
elinstallationsarbeten. Alla elinstallationsföretag ska uppfylla 
en rad krav enligt elsäkerhetslagen, bland annat kravet på 
egenkontrollprogram.

I denna vägledning beskrivs övergripande företagsledningens 
skyldigheter gällande egenkontrollprogrammet och hur det 
praktiskt kan användas i en verksamhet. Kan ert företag 
inte besvara frågeställningarna nedan behöver troligen ert 
egenkontrollprogram kompletteras. Läs Elsäkerhetsverkets 
”Handbok - Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen” för 
fördjupning kring kraven som ställs på elinstallationsföretag. 
Där finns också hänvisningar till gällande regelverk.

Företagets skyldigheter 
- att reda ut innan arbetet påbörjas
Egenkontrollprogrammet ska beskriva den elinstallations-
verksamhet som företaget bedriver och i stora drag innehålla 
nedanstående punkter.

Grundläggande uppgifter
• Vilka verksamhetstyper är ert företag registrerat för och 

vilka elinstallationsarbeten erbjuder ert företag?
• Vilka personer i företaget har kompetens att utföra/

kontrollera elinstallationsarbetet som företaget erbjuder?  
• Vem är företagets kontaktperson som registrerats hos 

Elsäkerhetsverket?
• Vem är elinstallatör för regelefterlevnad i ert företag?

Elinstallationsverksamheten
• Hur säkerställer företaget att man inför varje nytt 

arbete har den kompetens som krävs för att utföra de 
elinstallationstjänster man erbjuder?

• Vilka system och rutiner har företaget för planering och 
utförande av elinstallationsarbete? (Exempelvis rörande 
anläggningskännedom och bedömning av vilka krav som 
ska gälla för det specifika arbetet.)

• Vilka system och rutiner finns rörande kontroll före 
ibruktagning? Om brister upptäcks, hur hanteras dessa?

• Hur och till vem tilldelas kontrollansvaret vid 
elinstallationsarbete?

Fortlöpande arbete med egenkontrollen
• Hur ser företaget till att fånga upp eventuella brister 

i rutinerna?
• Hur hanterar företaget identifierade brister?

Årlig översyn av egenkontrollprogrammet
• Hur säkerställer företaget att en översyn av egenkontroll-

programmet sker fortlöpande och minst en gång per år? 
• Fångar företaget vid en sådan översyn upp inrapporterade 

avvikelser och förslag som gäller egenkontrollprogrammet?
• Är företagets registrering hos Elsäkerhetsverket aktuell 

eller har elinstallationsverksamheten förändrats?  

Hur säkerställer ni i företagsledningen att med-
arbetarna tagit del av egenkontrollprogrammet 
och arbetar enligt dess system och rutiner?

P O S TA D R E S S Box 4, 681 21 Kristinehamn
T E L 010-168 05 00
E - P O S T registrator@elsakerhetsverket.se
W E B B www.elsakerhetsverket.se
FAC E B O O K  facebook.com/elsakerhetsverket
L I N K E D I N  linkedin.com/company/elsäkerhetsverket
T W I T T E R    twitter.com/elsakerhet

KO N TA K T  V I D  F R ÅG O R

På Elsäkerhetsverkets webbplats finns mer information om egenkontrollprogram, 
www.elsakerhetsverket.se/egenkontrollprogram. Där kan du också ställa en 
fråga via vår e-tjänst Frågor & Svar. Elsäkerhetsverkets föreskrifter finns att fritt 
ladda ner från vår webbplats.

E -TJ Ä N S T E N  KO L L A  E L F Ö R E TAG E T

Ska du beställa eller köpa elinstallationstjänster? Kolla upp att 
företaget som du planerar att anlita finns med i Elsäkerhetsverkets 
register: www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget
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