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Försvarsmaktens interna bestämmelser om elsäkerhet; 

 

beslutade den 9 mars 2022. 

  

 Försvarsmakten föreskriver följande: 

 

1 kap. Inledande bestämmelser 

 

Tillämpningsområde 

 

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om elsäkerhet för Försvarsmak-

tens organisation och verksamhet. 

 

Definitioner och förkortningar 

 

2 § I bilaga 1 till denna författning definieras begrepp och förkortningar som an-

vänds i denna författning. 

 

Grundläggande krav 

 

3 § Försvarsmakten ska bedriva ett systematiskt elsäkerhetsarbete som omhän-

dertar lagstiftningens krav på elsäkerhet och strömförsörjning avseende: 

1. arbetsgivarens ansvar för personalens säkerhet och kompetens 

2. innehavarens ansvar för elektriska anläggningar och elektriska utrust-

ningar 

3. ledningens ansvar för utförande av elinstallationsarbete.  
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Försvarsmaktens systematiska elsäkerhetsarbete ska vara anpassat så att kra-

ven i denna författning och att kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis uppfylls.  

 

4 § Försvarsmaktens systematiska elsäkerhetsarbete ska vara en del i Försvars-

maktens arbetsmiljöarbete och vara anpassat för organisationens verksamhet. 

 

5 § Överbefälhavaren är som myndighetschef ytterst ansvarig för att de skyldig-

heter som följer av ansvarsområdena i 1 kap. 3 § första stycket är uppfyllda.  

Överbefälhavaren företräder Försvarsmakten som innehavare av Försvars-

maktens elektriska anläggningar och elektriska utrustningar. 

 

2 kap. Samordning och tillämpning 

 

Samordning 

 

1 § Chefen för ledningsstaben, produktionschefen, insatschefen och chefen för 

militära underrättelse- och säkerhetstjänsten ska bedriva och följa upp systema-

tiskt elsäkerhetsarbete inom egen verksamhet och återrapportera till överbefälha-

varen när uppgifter inte kan lösas med tilldelade resurser. 

 

2 § Produktionschefen ska samordna Försvarsmaktens systematiska elsäkerhets-

arbete. Inom ramen för det systematiska elsäkerhetsarbetet ska produktionsche-

fen dessutom samordna innehavarens skyldigheter för Försvarsmaktens elekt-

riska anläggningar och elektriska utrustningar samt ledningens skyldigheter för 

utförande av elinstallationsarbete. 

 

3 § Chefen för ledningsstaben ska inom ramen för Försvarsmaktens systema-

tiska elsäkerhetsarbete, samordna arbetsgivarens skyldigheter för personalens 

säkerhet och kompetens där elektrisk fara kan förekomma. 
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4 §  Insatschefen ska, inom ramen för att leda och samordna nationella och inter-

nationella operationer, implementera, tillämpa och vidmakthålla särskilda Ruti-

ner för elsäkerhet inom INSATS. Dessa rutiner ska komplettera denna författning 

och Försvarsmaktens övriga regleringar om elsäkerhet. 

 

Tillämpning av standarder etc. 

 

5 § För skötsel av elektriska anläggningar och elektriska utrustningar ska stan-

dard SS-EN 50110-1 Skötsel av elektrisk anläggning tillämpas. Standarden kom-

pletteras med särskilda kommentarer om tillämpning i Försvarsmaktens verk-

samhet. 

 

6 § För Försvarsmaktens elektriska anläggningar i fältmiljö (FMEAF) ska de-

signregel – FMEAF tillämpas. 

 

3 kap. Systematiskt elsäkerhetsarbete 

 

Stödresurser 

 

1 § I Försvarsmakten ska det finnas en elsäkerhetschef. Försvarsmaktens elsä-

kerhetschef är en central stödresurs med uppgift att stödja myndigheten i dess el-

säkerhetsarbete. 

 

2 § Vid varje garnison ska det finnas elsäkerhetshandläggare garnison. Chef för 

organisationsenhet som är utsedd till garnisonschef ska bemanna och tillhanda-

hålla denna befattning.  

Elsäkerhetshandläggare garnison ska stödja samtliga organisationsenheter 

inom garnisonen i deras elsäkerhetsarbete. I uppgiften ingår bl.a. att stödja orga-

nisationsenheterna i deras uppgift att bedriva ett systematiskt elsäkerhetsarbete. 

 Elsäkerhetshandläggare garnison kan även utses till elsäkerhetshandläggare 

vid egen OrgE i enlighet med 3 §. 
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3 § Vid varje organisationsenhet ska det utses elsäkerhetshandläggare OrgE. El-

säkerhetshandläggare OrgE ska stödja chefen för organisationsenheten med lin-

jeorganisation i deras elsäkerhetsarbete. I uppgiften ingår bl.a. att analysera, im-

plementera, vidmakthålla och följa upp organisationsenhetens systematiska elsä-

kerhetsarbete. 

 

4 § Elsäkerhetshandläggare ska ha genomgått Försvarsmaktens elsäkerhetshand-

läggarutbildning.  

Utbildningen för elsäkerhetshandläggare ska vara anpassad för Försvarsmak-

tens verksamhet. 

 

Elsäkerhetsanalyser 

 

5 § Försvarsmaktens övergripande och fördjupade elsäkerhetsanalyser ska om-

fatta de ansvarsområden som framgår av 1 kap. 3 § första stycket. 

 

6 § Av elsäkerhetsanalyserna ska framgå vilka uppgiftsfördelningar som ska ge-

nomföras till berörda chefer samt vilka av elsäkerhetens roller som måste utses i 

verksamheten. 

 

7 § Vid varje organisationsenhet ska Försvarsmaktens fastställda elsäkerhetsana-

lyser tillämpas.  

Elsäkerhetsanalyserna ska genomföras fortlöpande för att identifiera verk-

samhetens omfattning och behov. Analyserna ska dokumenteras skriftligt och 

följas upp minst en gång per år. 

 

Uppgiftsfördelning 

 

8 § Försvarsmaktens uppgiftsfördelningar inom elsäkerhet ska omfatta de an-

svarsområden som framgår av 1 kap. 3 § första stycket.  
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9 § Uppgiftsfördelning ska göras samlat på respektive organisationsnivå, om-

händerta de ansvarsområden som framgår 1 kap. 3 § första stycket och vara an-

passade för den nivå där uppgiften ska göras.  

Uppgiftsfördelning ska göras i samtliga led från ÖB till berörd chef, utifrån 

elsäkerhetsanalysernas resultat och i den omfattning som verksamheten kräver. 

 

10 § Vid uppgiftsfördelning ska Försvarsmaktens fastställda uppgiftsfördel-

ningar tillämpas.  

 Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt, vara personlig och följas 

upp minst en gång per år. 

 

11 § Chef som tilldelas uppgiftsfördelning ska genomgå Försvarsmaktens elsä-

kerhetsutbildning.  

Elsäkerhetsutbildningen ska vara anpassad för chef inom Försvarsmakten. 

 

Elsäkerhetens roller 

 

12 § Elsäkerhetens roller ska utses i enlighet med elsäkerhetsanalysernas resultat 

samt i den omfattning och med den redundans som verksamheten kräver.  

 

13 § Elsäkerhetens roller ska utses skriftligt i enlighet med Försvarsmaktens 

fastställda anvisningar. Elsäkerhetens roller ska utses för att uppfylla kraven i 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och standard SS-EN 50110-1. 

 

Rutiner 

 

14 § Varje organisationsenhet ska ha dokumenterade rutiner som beskriver hur 

organisationsenhetens systematiska elsäkerhetsarbete bedrivs och följs upp.  

 

 

 

 



FIB 2022:2 Sida 6 

 

Uppföljning 

 

15 § Organisationsenhetens systematiska elsäkerhetsarbete ska följas upp minst 

en gång per år.  

 

16 § Resultatet av organisationsenhetens årliga uppföljning av sitt systematiska 

elsäkerhetsarbete ska redovisas i organisationsenhetens skyddskommitté. 

 

Handbok 

 

17 § Försvarsmaktens systematiska elsäkerhetsarbete ska bedrivas med stöd av 

Försvarsmaktens handbok om elsäkerhet. 

 

4 kap. Arbetsgivarens ansvar för personalens säkerhet och kompetens  

 

Riskhantering och elsäkerhetsplanering 

 

1 § Av 8 § AFS 2001:1 framgår att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka ar-

betsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av 

ohälsa eller olycksfall i arbetet. 

För att identifiera risker där Försvarsmaktens personal kan utsättas för elekt-

risk fara ska regelbundna undersökningar och riskbedömningar genomföras i 

verksamheten.  

Försvarsmaktens systematiska arbetsmiljö- och elsäkerhetsarbete ska omhän-

derta upptäckta risker där elektrisk fara kan förekomma. 

 

2 § Vid arbete där det finns elektrisk fara ska säkerhetsåtgärder vidtas enligt god 

elsäkerhetsteknisk praxis, så att betryggande säkerhet uppnås för dem som deltar 

i arbetet. Säkerhetsåtgärderna ska vara grundade på en riskbedömning. 

 

3 § För varje arbete där det finns elektrisk fara ska det finnas en elsäkerhetspla-

nering. I planeringen ska det ingå att utse vem eller vilka som ska säkerställa att 
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säkerhetsåtgärder vidtas. Den som genomför planeringen ska ha sådana kun-

skaper att planeringen ger betryggande säkerhet mot elektrisk fara. 

 

4 § Den som arbetar där det finns elektrisk fara ska ha kunskap om innebörden 

och konsekvenserna av faran samt ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är 

motiverade i förhållande till arbetsuppgifterna. 

 

Elsäkerhetsledare 

 

5 § Vid varje arbete där det finns elektrisk fara ska en elsäkerhetsledare skriftligt 

utses. 

Elsäkerhetsledaren ska säkerställa att relevanta säkerhetsåtgärder vidtas för 

arbetet. Vid arbete där flera personer ingår i ett arbetslag ska chef utse en av 

dessa till elsäkerhetsledare för arbetet. Den som utses till elsäkerhetsledare ska 

ha erforderlig kompetens och erfarenhet. 

 

6 § Den som genomför ingrepp i elektrisk utrustning eller utför elinstallationsar-

bete ska skriftligt utses till elsäkerhetsledare för eget arbete. 

 

7 § En elsäkerhetsledare får inte utses utan att först ha genomgått Försvarsmak-

tens utbildning för elsäkerhetsledare. En elsäkerhetsledare ska dessutom ha ge-

nomgått aktuell utbildning i hjärt-lungräddning och åtgärder vid elolycka.  

Utbildningen för elsäkerhetsledare ska bygga på kraven i standard 

SS-EN 50110-1 och vara anpassad för Försvarsmaktens verksamhet.  

 

8 § En elsäkerhetsledare ska regelbundet genomgå repetitionsutbildning så att 

dennes kompetens hålls uppdaterad.  

 För att uppfylla kravet på repetitionsutbildning kan Försvarsmaktens utbild-

ning för elsäkerhetsledare genomgås. 
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Arbetsmetoder 

 

9 § I Försvarsmakten ska arbetsmetoden arbete utan spänning (AUS) tillämpas. 

För de fall att arbetsmetoderna arbete nära spänning (ANS) alternativt arbete 

med spänning (AMS) måste tillämpas ska den personal som utför arbetet ha ge-

nomgått särskild utbildning för arbetsmetoderna och ha erforderlig kompetens.  

 

Kompetens  

 

10 § Personal som deltar i skötsel av elektriska anläggningar och elektriska ut-

rustningar ska ha erforderlig elsäkerhetsteknisk kompetens för dessa uppgifter. 

 

11 § Personal som genomför ingrepp i elektriska utrustningar ska ha genomgått 

Försvarsmaktens utbildning för elsäkerhetsledare och vara utbildad för den 

elektriska utrustningen. 

 

5 kap. Innehavarens ansvar för elektriska anläggningar och elektriska ut-

rustningar 

 

1 § Elanläggningsansvarig svarar för att innehavarens skyldigheter är uppfyllda 

för de elektriska anläggningar och elektriska utrustningar som är tilldelade dess 

verksamhet. 

 I uppgiften ingår att klargöra gränsdragningar för de elektriska anläggningar 

och elektriska utrustningar som gränsar mot annan innehavares elektriska an-

läggningar eller elektriska utrustningar. 

 

2 § Av 6 § 1 p. och 19 § 1 p. elsäkerhetslagen framgår att den som innehar stark-

strömsanläggningar respektive elektriska utrustningar ska kontrollera att anlägg-

ningen respektive utrustningen ger betryggande säkerhet mot personskada och 

sakskada. 

Försvarsmaktens elektriska anläggningar eller elektriska utrustningar ska 

fortlöpande och periodiskt kontrolleras på ett sådant sätt att 6 § 1 p. och 19 § 
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1 p. elsäkerhetslagen och avsedd driftsäkerhet uppfylls. I Försvarsmakten ska 

det finnas dokumenterade rutiner för dessa kontroller. Rutinerna ska grunda sig 

på en riskbedömning. 

 

3 § Av 6 § 2 p. och 19 § 2 p. elsäkerhetslagen framgår att den som innehar stark-

strömsanläggning respektive elektrisk utrustning ska se till att arbete som utförs 

på eller i anslutning till anläggningen respektive utrustningen görs på ett sådant 

sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och fär-

digheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada. 

Skötsel som genomförs på eller i anslutning till Försvarsmaktens elektriska 

anläggningar eller elektriska utrustningar ska göras på ett sådant sätt att 6 § 2 p. 

och 19 § 2 p. elsäkerhetslagen uppfylls.  

 

Eldriftansvarig 

 

4 § För varje elektrisk anläggning ska en eldriftansvarig skriftligt utses. Eldrift-

ansvarig ska svara för den elektriska anläggningens skötsel. I särskilda fall kan 

en eldriftledare utses för att vid ett specifikt arbete svara för den elektriska an-

läggningens säkra skötsel. 

 

5 § En eldriftansvarig får inte utses utan att först ha genomgått Försvarsmaktens 

utbildning för eldriftansvarig. En eldriftansvarig ska dessutom ha genomgått ak-

tuell utbildning i hjärt-lungräddning och åtgärder vid elolycka. 

Utbildningen för eldriftansvarig ska vara anpassad för Försvarsmaktens verk-

samhet.   

 

Kompetenskrav 

 

6 § Den som svarar för skötsel av Försvarsmaktens elektriska anläggningar eller 

elektriska utrustningar ska ha erforderlig kompetens och utbildning. Utbild-

ningen ska bygga på kraven i standard SS-EN 50110-1 samt i förekommande 
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fall designregel för Försvarsmaktens elektriska anläggningar i fältmiljö, 

FMEAF. 

 

Skötsel ombord på örlogsfartyg 

 

7 § I fråga om skötsel av elektriska anläggningar och elektriska utrustningar om-

bord på örlogsfartyg ska regler för militär sjöfart tillämpas istället för 5 kap. 2 

och 3 §§. 

 

6 kap. Ledningens ansvar för utförande av elinstallationsarbete  

 

1 § Chef för en organisationsenhet som utför elinstallationsarbete ska företräda 

Försvarsmakten och inom ramen för verksamhetsuppdrag och direktiv, utöva 

ledningens skyldigheter för utförande av elinstallationsarbete.  

 

2 § Av 26 § elsäkerhetslagen framgår att elinstallationsarbete ska utföras på ett 

sådant sätt att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sak-

skada.  

Chef för en organisationsenhet som utför elinstallationsarbete ska tillse att el-

installationsarbetet utförs på ett sådant sätt att 26 § elsäkerhetslagen uppfylls. 

 

Organisationsenhet som utför elinstallationsarbete 

 

3 § Av 23 § elsäkerhetslagen framgår att ett elinstallationsföretag måste ha minst 

en auktoriserad elinstallatör som ska verka för att verksamheten bedrivs i enlig-

het med elsäkerhetslagen och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

 I Försvarsmakten ska varje organisationsenhet som utför elinstallationsarbete 

ha minst en auktoriserad elinstallatör för regelefterlevnad. Elinstallatören ska ha 

en auktorisationsnivå som minst motsvarar de elinstallationsarbeten som organi-

sationsenheten utför. 
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4 § Av 24 § elsäkerhetslagen framgår att ett elinstallationsföretag ska  

1. utöva egenkontroll över arbetet enligt ett egenkontrollprogram som säker-

ställer att elinstallationsarbete utförs enligt de krav som ställs i elsäkerhetslagen 

och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och  

2. se till att elinstallationsarbete endast utförs av en elinstallatör eller av nå-

gon som omfattas av företagets egenkontrollprogram enligt punkt 1. 

Chef för en organisationsenhet som utför elinstallationsarbete ska säkerställa 

att kraven för elinstallationsföretag enligt 24 § elsäkerhetslagen uppfylls för or-

ganisationsenheten.  

 

5 § Av 27 § elsäkerhetslagen framgår att elinstallationsarbete endast får utföras  

av 

1. en elinstallatör som är auktoriserad för arbetet, eller 

2. någon som omfattas av företagets egenkontrollprogram enligt 24 § elsä-

kerhetslagen. 

Chef för organisationsenhet ska säkerställa att organisationsenhetens elin-

stallationsarbete utförs enligt 27 § elsäkerhetslagen. 

 

Egenkontrollprogram 

 

6 § Organisationsenhet som utför elinstallationsarbete ska tillämpa Försvars-

maktens fastställda egenkontrollprogram. 

 

7 § Av 3 kap. 13 § ELSÄK-FS 2017:3 framgår att egenkontrollprogrammet ska 

uppdateras i samband med förändringar som har betydelse för egenkontrollen 

och att elinstallationsföretaget minst en gång per år ska göra en översyn av egen-

kontrollprogrammet och försäkra sig om att registreringen hos Elsäkerhetsverket 

är aktuell. 

Chef för organisationsenhet ska säkerställa att 3 kap. 13 § ELSÄK-FS 2017:3 

uppfylls. Organisationsenheten ska minst en gång per år göra en översyn av 

egenkontrollprogrammet. 

 



FIB 2022:2 Sida 12 

 

Elinstallationsarbete på annan innehavares elektriska anläggningar 

 

8 §  Av 25 § elsäkerhetslagen framgår att ett elinstallationsföretag som ska ut-

föra arbete på andras anläggningar ska anmäla detta till tillsynsmyndigheten. 

Chef för en organisationsenhet som utför elinstallationsarbete på annan än 

Försvarsmaktens elektriska anläggningar ska anmäla verksamheten till Elsäker-

hetsverket enligt 25 § elsäkerhetslagen. 

 

9 § Av 5 kap. 1 § ELSÄK-FS 2017:3 framgår att bestämmelser om att elinstall-

ationsföretag ska anmäla sig till Elsäkerhetsverkets företagsregister (registre-

ring) innan verksamheten får påbörjas finns i 25 § elsäkerhetslagen och 25 § el-

säkerhetsförordningen.  

Vid anmälan enligt 5 kap. 1 § ELSÄK-FS 2017:3 ska Försvarsmakten an-

vända Elsäkerhetsverkets blankett för företagsregistrering. 

 

Undantag vid viss verksamhet 

 

10 § Av 3 kap. 3 § ELSÄK-FS 2017:2 framgår att vissa elinstallationsarbeten 

som Försvarsmakten utför inte omfattas av 23–25 och 27 §§ elsäkerhetslagen.  

Försvarsmakten ska fortsatt tillämpa 6 kap. 1 §, 2 §, 4 §, 5 § första stycket 2, 

6 § och 7 § när Försvarsmakten bedriver verksamhet enligt undantagen i 3 kap. 

3 §  ELSÄK-FS 2017:2. 

En registrering hos Elsäkerhetsverket enligt 6 kap. 7 § och en anmälan enligt 

6 kap. 8 och 9 §§ ska inte göras i de fall Försvarsmakten bedriver verksamhet 

enligt undantagen i 3 kap. 3 § ELSÄK-FS 2017:2. 

 

Elinstallationsarbete ombord på örlogsfartyg 

 

11 § När elinstallationsarbete utförs ombord på örlogsfartyg ska regler för mili-

tär sjöfart tillämpas. Bestämmelserna i 6 kap. 1 och 6 §§ ska dock fortsatt tilläm-

pas.  
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7 kap. Försvarsmaktens stöd till samhället 

 

1 § När Försvarsmakten ger stöd enligt förordningen (2002:375) om Försvars-

maktens stöd till civil verksamhet kan Försvarsmakten tillhandahålla elektriska 

anläggningar och elektriska utrustningar med egen utbildad och utsedd personal 

för upprättande, skötsel och brytning av dessa.  

 När stöd övervägs där Försvarsmaktens egen utbildade personal inte ingår, 

ska det först regleras så att innehavarens skyldigheter är uppfyllda. I detta ingår 

bl.a. att den mottagande organisationens personal har erforderlig kompetens och 

utbildning för att kunna hantera tillhandahållen elektrisk anläggning eller elekt-

risk utrustning. 

 

2 §  När Försvarsmakten ger stöd med personal enligt förordningen om För-

svarsmaktens stöd till civil verksamhet, där elektrisk fara kan förekomma, ska 

arbetsgivarens skyldigheter för personalens säkerhet och kompetens vara regle-

rad innan stödet verkställs. 

 

3 § När Försvarsmakten ska strömförsörja en annan innehavares elektriska an-

läggning eller elektriska utrustning ska ansvarsförhållandet avseende innehava-

rens skyldigheter regleras skriftligt mellan parterna innan strömförsörjning på-

börjas. 

 

8 kap. Undantag 

 

1 § Försvarsmakten får medge undantag från bestämmelserna i denna författ-

ning.  

Överbefälhavaren, eller den överbefälhavaren bestämmer, beslutar i ärenden 

om undantag. 
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____________ 

Denna författning träder i kraft den 1 april 2022. 

 

 

 

Micael Bydén 

Kerstin Bynander 
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Bilaga 1  

Begreppsförklaring 

 

Begrepp Betydelse 

AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2001:1) 

om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Arbete Varje form av elektriskt eller icke-elekt-

riskt arbete där det kan finnas en elekt-

risk riskkälla. 

Arbete utan spänning (AUS) Arbetsmetod vid arbete på elektrisk an-

läggning eller elektrisk utrustning som 

varken är spänningssatt eller uppladdad 

och som utförs efter det att alla åtgärder 

vidtagits för att förebygga elektrisk fara. 

Arbete nära spänning (ANS) Arbetsmetod vid vilken en arbetare kom-

mer in i närområdet utan att nå riskområ-

det med kroppsdel eller med verktyg el-

ler något annat föremål. 

Arbete med spänning (AMS) Arbetsmetod vid vilken en arbetare med-

vetet kommer i beröring med spännings-

satta delar eller kommer inom riskområ-

det med kroppsdel eller med verktyg, ut-

rustning eller anordning. 

Auktoriserad elinstallatör för re-

gelefterlevnad 

Den eller de som har uppdragits av led-

ningen att verka för att organisationens 

elinstallationsarbeten utförs i enlighet 

med gällande författningskrav. 

Egenkontrollprogram Ett dokumentsystem som beskriver orga-

nisationens elinstallationsverksamhet. 

Elanläggningsansvarig 

 

Person som fått det övergripande ansva-

ret att säkerställa den elektriska anlägg-

ningens eller elektriska utrustningens 
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säkra skötsel genom att besluta om reg-

ler, organisation och arbetsrutiner. Utses 

inom Försvarsmakten av C PROD:s re-

glering. 

Eldriftansvarig Person som har fått i arbetsuppgift att 

svara för en elektrisk anläggnings skötsel 

över tid. Begreppet förekommer i tidi-

gare utgåvor av standard SS-EN 

50110-1, men tillämpas fortsatt i För-

svarsmakten. 

Eldriftledare Person som under ett arbete svarar för en 

elektrisk anläggnings säkra skötsel. El-

driftledarens uppgifter ingår normalt i el-

driftansvariges ordinarie arbetsuppgifter. 

Elektrisk fara Risk för kroppskada på grund av elektri-

citet. 

Elektrisk utrustning En anordning, apparat eller annat föremål 

som producerar, överför, använder eller 

förbrukar el. 

Elektriskt arbete Arbete på eller nära en elektrisk anlägg-

ning eller elektrisk utrustning såsom 

provning, mätning, reparation, utbyte, 

ändring, utvidgning, uppförande, under-

håll och besiktning. 

Elinstallatör En fysisk person som är auktoriserad av 

Elsäkerhetsverket att utföra elinstallat-

ionsarbete. 

Elsäkerhetsledare Person som fått i arbetsuppgift att direkt 

svara för ett arbetes utförande/genomfö-

rande på en arbetsplats. 
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ELSÄK-FS 2017:2 Elsäkerhetsverket föreskrifter och all-

männa råd (2017:2) om elinstallationsar-

beten. 

ELSÄK-FS 2017:3 Elsäkerhetsverket föreskrifter och all-

männa råd (2017:3) om elinstallationsfö-

retag och om utförande av elinstallations-

arbete. 

Elsäkerhetens roller Samlingsbegrepp i Försvarsmakten för 

elsäkerhetsledare, elanläggningsansvarig, 

eldriftansvarig, eldriftledare, auktoriserad 

elinstallatör och förtecknad personal (i 

egenkontrollprogram). 

Elsäkerhetslagen Elsäkerhetslag (2016:732) 

FMEAF Designregel – Försvarsmaktens elekt-

riska anläggningar i fältmiljö.  

Förtecknad personal Personal med erforderlig kompetens och 

som är förtecknad i och därmed omfattas 

av organisationsenhetens egenkontroll-

program för utförande av elinstallations-

arbete. 

God elsäkerhetsteknisk praxis Elsäkerhetsverkets och Arbetsmiljöver-

kets föreskriftskrav som kan uppfyllas, 

bland annat, genom att tillämpa och följa 

svensk standard. 

Ledningen Oavsett organisationsform är det led-

ningen som ansvarar för att organisat-

ionen följer elsäkerhetslagstiftningens 

krav för utförande av elinstallationsar-

bete, t.ex. enskild individ vid enskild 

firma, styrelse/VD vid aktiebolag och 

myndighetschef vid myndighet. Av 12 

och 24 §§ förordning (2007:1266) med 
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instruktion för Försvarsmakten framgår 

bl.a. att Försvarsmakten leds av en myn-

dighetschef och att överbefälhavaren är 

myndighetschef.  

Organisationsenhet Enhet uppräknad i bilaga 1 till förord-

ningen (2007:1266) med instruktion för 

Försvarsmakten, inklusive Särskilda op-

erationsgruppen och Nationella underrät-

telseenheten.  

Rutiner för elsäkerhet inom IN-

SATS 

Särskilda rutiner vid insats som komplet-

terar denna författning och Försvarsmak-

tens övriga regleringar om elsäkerhet. 

Skyddskommitté I Försvarsmakten används även begrep-

pet arbetsmiljökommitté. 

Skötsel All verksamhet, inklusive arbete, som 

behövs för att elektriska anläggningar 

och/eller elektriska utrusningar ska fun-

gera. 

SS-EN 50110-1 Svensk standard SS-EN 50110-1 för 

skötsel av elektriska anläggningar. 

Tilldelade elektriska anläggningar 

och elektriska utrustningar 

Tilldelning till verksamhet som exempel-

vis sker genom materielfördelningsorder, 

rustning, anskaffning, tilldelningsbeslut 

eller annan överlämning. 

 


