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Medlemar och personer som utför/ansvarar för
elarbeten inom klubben från 1 juli 2017

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbeten
Elsäkerhetslagen SFS 2016:732 som träder i kraft 1 juli 2017 ställer förändrade krav
på den som utför elinstallationer. Det innebär att det bara är personer med egen
auktorisation som får utföra elinstallationer om de inte ingå i ett elinstallatörföretags
egenkontrollprogram.
Bakgrund
I den nya elsäkerhetslagen finns numera krav på hur elinstallationsarbete ska utföras,
vilken kompetens företaget som utför installationen måste ha, hur man ska säkerställa
kompetens hos dem som utför arbetet samt krav på egenkontrollprogram för
verksamheten. Elinstallationsföretaget ska ansvara för att dessa krav är uppfyllda och
vara registrerat hos Elsäkerhetsverket om de ska utföra elarbeten på någon annans
anläggning – exempelvis inom vår båtklubb. Som företag (förening) är man bl.a.
skyldig (styrelsens tolkning) att kontrollera att det företag man anlitar är anmälda hos
elsekerhetsverket och därmed kan anses vara ”aktoriserat”.
Anläggningsinnehavare och elsäkerhetsansvarig
Styrelsen, främst med ordförande i spetsen, får i detta sammanhang anses vara
anläggningsinnehavare (elanläggningsansvarig) för den gemensamma och
medlemsägda anläggningen ”Brandholmens båtklubb” med adressen Pontongatan 4 i
Nyköping. Årsmötet/styrelsen utser en elsäkerhetsansvarig som ska företräder
anläggningsinnehavaren och hjälpa styrelsen och funktionärerna i båtklubben att se till
att elanläggningen är säker. De brister som upptäcks av såväl medlemar som
funktionärer ska åtgärdas skyndsamt. Som Elsäkerhetsansvarig inom BBK bör man ha
egen auktorisation så att kontroll av utförda arbeten kan göras och att enklare egna
arbeten, speciellt avhjälpande av fel, kan åtgärdas på ett snabbt och smidigt sätt.
För att elsäkerhetsansvarig ska kunna utföra sitt uppdrag behöver han/hon få
information om alla installationsarbeten som utförs i anläggningen, så att han/hon har
en möjlighet att kontrollera att elinstallatören uppfyller ställda krav. Därför är
funktionärerna som beställer elarbeten skyldiga att kontakta och samråda med
elsäkerhetsansvarig före elarbeten påbörjas.
Detta PM utgör båtklubbens egenkontrollprogram.
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För att uppnå en hög elsäkerhet ska därför följande regler gälla;
 Installationsarbeten ska alltid utföras av någon med egen auktorisation eller genom ett
elinstallationsföretag, vilka ska vara anmälda till Elsäkerhetsverket,
 kontroll av att person eller elinstallationsföretaget är anmält till Elsäkerhetsverket ska
göras innan arbetet påbörjas,
 av årsmötet eller styrelsen utsedd elsäkerhetsansvarig ska närvara på minst ett av
styrelsens möten under verksamhetsåret och då rapportera status i anläggningen och de
arbeten som utförts sedan föregående tillfälle,
 dokumenterade kontroller av elsäkerhet inom anläggningen ska årligen utföras av
elsäkerhetsansvarig eller av elsäkerhetsansvarig utsedd och kompetent person – gärna
i samband med övrig säkerhetsbesiktning som genomförs enligt föreningens
ordningsregler av t.ex. brandsäkerhet,
 styrelsen med funktionärer ska föra en löpande dialog med elsäkerhetsansvarig i
samband med att förändringar i elanläggningen planeras och genomförs,
 fel och brister i elanläggningen ska mejlas av den funktionär medlem som upptäcker
felet/bristen till; www.info@brandholmen.se med rubriken ”Elsäkerhet” - på detta
sätt kan vi hålla ordning på och kontrollera att fel och brister blir åtgärdade på ett
spårbart sätt.

Följande egenkontrollprogram är beslutat på styrelsens möte 2017-06-07 vilket är
dokumenterat i protokoll PR2017-08. Elsäkerhetsansvarig närvarade på mötet.
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