ELSÄKERHET
I SMÅFÖRETAG
Elsäkerhet en självklarhet

Fastighetsägaren ansvarar för all
ej synlig fast elinstallation.

Ägare eller hyresgäst ansvarar för
löpande underhåll av elutrustning och synlig del
av fast elinstallation.
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HÅLL ETT ÖGA PÅ –
Din elanläggning och
dina elapparater >

I alla lokaler där små och medelstora företag
ﬁnns är elanläggningar och elapparater en förutsättning för att verksamheten ska fungera.
Vem har ansvaret för elsäkerheten?
Ansvaret för lokalens elsäkerhet delas mellan
fastighetsägaren och den som hyr lokalen enligt
följande:
• Fastighetsägaren har ansvaret för att lokalens
fasta elinstallation är i ett sådant skick att de
som vistas där inte utsätts för fara.
• Den som använder lokalen (ägare eller hyresgäst) är ansvarig för att löpande se till att
elutrustning och synliga delar av den fasta
elinstallationen är säker. Användaren kan i
vissa fall ha ansvar för noggranna kontroller
av elinstallationen, vilket ska framgå av hyresavtalet.
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ANSVARET FÖR
Elsäkerheten>

Löpande kontroll
Som hyresgäst eller ägare av lokalen måste du
löpande kontrollera att synliga ledningar, eluttag,
armaturer, sladdar och apparater är i gott skick
och inte har några synliga skador.
Kontrollera till exempel att lock eller dörrar till
elcentraler är stängda, att skyddskåpor sitter på
plats och att centraler inte är blockerade och därmed svåråtkomliga.
Se till att maskiner, apparater och kablar är
dammfria. Dammet kan hindra kylningen och
orsaka brand. Se också till att dina medarbetare
är uppmärksamma och omgående rapporterar
brister eller skador.
För elanläggningar som inte kräver kontroll
inom bestämda tidsintervaller rekommenderas,
att de ska kontrolleras vid vissa tillfällen, t ex vid
byte av hyresgäst. När du upptäcker skador vid
den löpande tillsynen eller märker att anläggningen börjar bli gammal och sliten, då är det också
dags att göra en noggrannare kontroll.
Noggranna kontroller
Men, om du ansvarar för den fasta elinstallationen måste du då och då göra en noggrann kon4

Kontrollera att lock eller dörrar till elcentraler är stängda, att
skyddskåpor sitter på plats och att centraler inte är blockerade.
Se till att maskiner, apparater och kablar är dammfria. Dammet
kan hindra kylningen och orsaka brand.

troll av installationen. Kravet för en noggrann
kontroll gäller bl a lokaler där många människor
samlas och där följden av en försummad kontroll
kan bli extra svår.
Kontrollen ska utföras med bestämda
tidsintervall.
Detta gäller även lokaler som är utsatta för stora
påfrestningar eller representerar stora värden.
Exempel på lokaler är verkstäder, byggnadsplatser,
utställningar, marknader, vårdinrättningar, lantbruk, kyrkor, restauranger, hotell, skolor, förskolor,
fritidshem, daghem och kulturbyggnader.
Som ansvarig för kontrollen ska du bestämma
en metod för hur tillsynen ska utföras.
Ta då hänsyn till hur elanläggningen är utförd,
hur gammal och sliten den är och hur den används. Ju äldre och hårdare utnyttjad elanläggning, desto oftare måste den kontrolleras.
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ANLITA EN FACKMAN –
Dokumentera resultatet >

När elanläggning och/eller ansluten elektrisk
materiel behöver noggrann kontroll, se till att
den utförs av personer med god kunskap om el
och gällande bestämmelser om elsäkerhet.
Upptäckta fel och brister måste rättas till så
snart som möjligt. Vid regelbundna kontroller
ska resultatet och eventuella åtgärder dokumenteras.
Genom att löpande kontrollera din elanläggning
och dina elektriska apparater bidrar du till en
hög elsäkerhetsnivå och förebygger att elanvändningen i dina lokaler och/eller din verksamhet
orsakar skador på människor, husdjur och egendom.
Lycka till med dina kontroller!
Ansvar och påföljder
Den som är innehavare av en elektrisk starkströmsanläggning (fastighetsägaren eller hyresgäst med
innehavaransvaret inskrivet i hyresavtalet) är skyldig att utöva tillsyn enligt Elsäkerhetsverkets
föreskrifter.
Den som äger eller ansvarar för användning
av elapparater ska se till att de används på avsett
sätt, att de följer bruksanvisningen och att de
underhålls.
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Vetskap om hur olyckor uppstår ger
kunskap om hur de kan förebyggas.

Även den som använder apparaterna måste i
förväg förvissa sig om att de är säkra att använda.
Om Elsäkerhetsverket vid kontroll upptäcker
fel eller brister i en elanläggning eller i ansluten
elmateriel utfärdar vi ett föreläggande om att felen
ska rättas till inom en viss tid. Ett sådant föreläggande kan vara förenat med vite, en avgift som
innehavaren av anläggningen måste betala om
felen inte avhjälps på utsatt tid. Vid allvarligare
fel kan Elsäkerhetsverket förbjuda att anläggningen
används.
Den som medvetet eller av oaktsamhet bryter
mot bestämmelser i lag, förordningar eller föreskrifter på elområdet kan dömas till böter eller till
fängelse i högst ett år.
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Elsäkerhetsverkets uppgift
Elsäkerhetsverket är den myndighet som har det
övergripande ansvaret för elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, i Sverige. Med
föreskrifter, tillsyn av elanläggningar och elarbete
samt marknadskontroll av elektriska produkter,
arbetar vi för att förhindra att människor och
egendom skadas av el samt för att skapa en god,
elektromagnetiskt störningsfri miljö.

Analys och samordning, Produktsäkerhet,
Administration,
Mellersta tillsynsdistriktet,
Elsäkerhetsverket
Drottninggatan 92, Box 1371, 111 93 Stockholm,
Tel 08-508 905 00, Fax 08-508 905 01,
elsakerhetsverket@elsakerhetsverket.se
Södra tillsynsdistriktet
Elsäkerhetsverket
Viaduktgatan 24, 281 38 Hässleholm,
Tel 0451-454 00, Fax 0451-454 01,
sodra.tillsynsdistriktet@elsakerhetsverket.se
Norra tillsynsdistriktet
Elsäkerhetsverket
Expolaris center, Bäckgatan 1, 931 78 Skellefteå,
Tel 0910-708 300, Fax 0910-708 301,
norra.tillsynsdistriktet@elsakerhetsverket.se
www.elsakerhetsverket.se
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