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Elsäkerhetslagen 2016:732 6 § 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/elsakerhetslag-2016732_sfs-2016-732 

  

Innehavarens ansvar avseende elektrisk anläggning och 
utrustning: 
 
 

6 §   Den som innehar en starkströmsanläggning ska se till att  
1. det fortlöpande kontrolleras att anläggningen ger betryggande 
säkerhet mot personskada och sakskada, och 
2. arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett 
sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med 
sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot 
personskada och sakskada. 
 

Om ytterligare information är nödvändig, vänligen kontakta den aktuella 
elanläggningsansvarige eller eldriftledare. 
 

Innehållet i pkt 2 6§ ovan innebär att innehavaren kräver att den som utför arbete på 
Scanias elanläggningar eller elektriska utrustning ska ha erforderlig 
elsäkerhetsutbildning baserad på SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar 
samt att utförarens arbetsgivare ska ha skriftliga rutiner för att utse 
elsäkerhetsledare. 

Utbildningen ska utgöras av SS-EN 50110-1, ELSA, SSG 4500, ESA fackkunnig, 
ESA Industri och installation, EvA eller annan utbildning som anses likvärdig. 

Utbildningen ska vara utförd inom en 3-års period och intyg, ska på anmodan från 
Scania, kunna uppvisas.  

Innan arbete påbörjas ska elsäkerhetsledare vara utsedd samt denne ska ha 
införskaffat information om anläggningen från den aktuella elanläggningsansvarige 
eller eldriftledare. 
 
 

 


