Öppen utbildning
Företagsanpassad
I prissättningen av utbildningar ingår: utbildare, material, prov, avgifter,
certifikat, intyg samt all för- och efteradministration.

Längd: 1 dag

Behörighetsreformen
Genomgång av den nya Elsäkerhetslagen som trädde i kraft den 1 juli 2017.
Under utbildningsdagen går vi igenom vad den nya Elsäkerhetslagen innebär för dig och ditt företag.
Den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft. Det innebär att Sverige
har fått ett helt nytt system för vilka krav som gäller för den som utför
elinstallationer.
I den nya lagen finns krav på hur elinstallationsarbete ska utföras, vilken
kompetens företaget som utför installationen måste ha, hur man ska säkerställa kompetensen hos de som utför arbetet samt krav på egenkontrollprogram för verksamheten. Det är elinstallationsföretagen som ansvarar
för att dessa krav är uppfyllda.
De nya kraven innebär i korthet att:
alla företag som arbetar med el ska ha ett egenkontrollprogram som ser
till att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.
alla elinstallationsföretag ska ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad, det vill säga en auktoriserad elinstallatör som är företagets stöd i
arbetet med att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.
de företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste

registrera sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket.
elinstallationsarbete bara får utföras av:
– personer med auktorisation som elinstallatör eller
– personer som ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.
Kraven som tidigare fanns i starkströmsförordningen, elinstallatörsförordningen och förordningen om elektrisk materiel finns nu i en och samma
elsäkerhetslag med en kompletterande elsäkerhetsförordning.

För vem?
Samtliga som är påverkade av den nya Elsäkerhetslagen som trädde i
kraft den 1 juli 2017. Exempelvis:
•
Elinstallatörer
•
Företagsledning
•
Konsulter
•
Fastighetsägare
•
Kommuner och landsting
•
Grävfirmor/grävföretag
•
(d.v.s. alla som definieras som elinstallationsföretag i de nya föreskrifterna)
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Målet med kursen
Deltagarna ska efter genomförd utbildning ha god förståelse för den nya
elsäkerhetslagen och hur den påverkar dem och deras verksamhet.

Program
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kopplingen mellan företagets verksamhetstyp och elinstallatören för
regelefterlevnad
Auktorisation
Krav på Egenkontrollprogram
Genomgång av Elsäkerhetslagen med tillhörande Elsäkerhetsförordning
ELSÄK-FS 2017:2: Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd
om elinstallationsarbete
ELSÄK-FS 2017:3: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete
ELSÄK-FS 2017:4: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation
som elinstallatör
Hur påverkas du av reformen?
Reformens grundpelare – Ansvar, Kompetens och Kontroll
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