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Tillsyn av Härnösand Elnät AB (556133-3328)  
Elsäkerhetsverket avser att genomföra tillsyn hos Härnösand Elnät AB och kallar 
härmed berörda till tillsynsbesök. 

Bakgrund 
Arbetsmiljöverket (AV) kontaktade Elsäkerhetsverket den 12 januari 2022 efter 
den inspektion som AV genomförde med anledning av ett skyddsstopp vid 
Härnösand Elnät AB. Vid inspektionen framkom det att det finns ett antal öppna 
arbetsorder/ärenden där det är otydligt om genomförda anläggningsförändringar är 
dokumenterade och därmed ger en verklig anläggningsbild.  

Tillsynsbesöket  
Tidpunkt för tillsynsbesöket är den 29 mars 2022  med start kl. 09:00 vid 
Härnösand Elnät AB kontor på Västra Ringvägen 125, Härnösand. Tidpunkten för 
besöket är överenskommen mellan båda parterna. 

Vid tillsynsbesöket vill vi utöver representant från ledningen träffa företagets 
elinstallatör för regelefterlevnad,  eldriftansvarig samt om möjligt skyddsombud 
eller annan person som representerar utförande personalen/yrkesmännen. 

Lagrum för tillsynen är 36, 37 och 38 §§ elsäkerhetslagen (2016:732) 

Tillsynsbesöket kommer att uppdelas i två delar  
Del 1,  Härnösand Elnät AB i egenskap som innehavare (ärende 22EV1015) 

Genomgång av innehavarens ansvar för att dokumentera förändrade förutsättningar 
i den egna starkströmsanläggningen enligt ELSÄK-FS 2008:1 och ELSÄK-FS 
2008:3. 

 Vid anläggningstillsynen är vi särskilt intresserade av företagets rutiner för 
att upprätthållande av dokumentation av den egna 
starkströmsanläggningen.  
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Del 2, Härnösand Elnät AB i egenskap som elinstallationsföretag (ärende 
22EV1065) 

Genomgång av företagets upprättade egenkontrollprogram enligt  

 24 § Elsäkerhetslag (2016:732). 

 Vid tillsynsbesöket är vi särskilt intresserade av de avsnitt som omfattar 
egenkontrollprogrammets grundläggande uppgifter om företagets 
elinstallationsverksamhet och organisationen för elinstallationsarbete samt 
hur elinstallationsarbete planeras, utförs och kontrolleras. 

 

Tillämpliga regler 
Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet enligt elsäkerhetslagen och får begära att ta 
del av handlingar, samt få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som 
behövs för tillsynen. 

De förordningar och föreskrifter som kan komma att beaktas under tillsynen 
återfinns nedan, de finns även att läsa och hämta på Elsäkerhetsverket webbplats, 
elsakerhetsverket.se 

- Elsäkerhetslag (2016:732) 

- Elsäkerhetsförordning (2017:218) 

- ELSÄK-FS 2017:2 

- ELSÄK-FS 2017:3 

- ELSÄK-FS 2008:3 

- ELSÄK-FS 2008:1 

Vid eventuell korrespondens ange diarienummer 22EV1015 

 

Elsäkerhetsverket 

Peter  Tunell 

https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/lag-och-ratt/
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