Remisskommentarer ESA Grunder
Avsändare (ange företag, namn och kontaktuppgifter):
Kontaktuppgifter kommer att användas vid behov av förtydliganden

Textstycke/Radnummer/text som du vill omformulera
(eventuellt sidnummer, avsnitt, stycke, en faktisk text,
radnummer, etc.)

Installatörsföretagen, Fredrik B Sjödin, 070-8157580

SK - Språklig kommentar
TK - Teknisk kommentar

Förslag till ny text

Motivering/beskrivning

Typ av förändring (SK, TK, ÄK)

Undvik krav och/eller fordringar i anmärkningar eller gör
om anmärkningarna till normativ text.

Anmärkningar anses inom tex
standardiseringen inte vara likställd med den
övriga texten. Krav och fordringar bör ligga i
den normativa texten för att undvika
missförstånd och feltolkningar.

TK

Texten flyttas till avsnitt 7.4

Förordet anses i fomell mening normalt inte
vara en del av en anvisning. Därför är det
olämpligt att lägga krav i ett förord.

TK

31-33; Detta innebär att arbetsgivaren respektive elanläggningsansvarig kan besluta
om ESA ska antas i sin helhet eller delvis och/eller kompletteras med ytterligare
Texten flyttas till lämplig plats under avsnitt 7.
interna säkerhetsanvisningar för att uppnå en betryggande säkerhet.
34-36; I ESA anges ett antal olika funktioner och deras uppgifter och ansvar. Beroende
av företagets/arbetets storlek kan alla eller flera funktioner ligga på samma person
och i andra sammanhang kan samma funktioner vara delad på flera
personer/funktioner.
Texten flyttas till lämplig plats under avsnitt 7.

Förordet anses i fomell mening normalt inte
vara en del av en anvisning. Därför är det
olämpligt att lägga krav i ett förord.

TK

Förordet anses i fomell mening normalt inte
vara en del av en anvisning. Därför är det
olämpligt att lägga krav i ett förord.

TK

37-39; Det är viktigt att det i varje företag finns tydligt beskrivet, dokumenterat och
kommunicerat hur funktionerna är fördelade och avgränsade till exempel geografiskt
eller i spänningsnivåer. Funktioner kan också, via avtal, skötas av en entreprenör.
Texten flyttas till lämplig plats under avsnitt 7.

Förordet anses i fomell mening normalt inte
vara en del av en anvisning. Därför är det
olämpligt att lägga krav i ett förord.

TK

Hela texten; Allmänt om anmärkningar.

23-24; I Svensk standard SS-EN 50110-1 finns en funktion, elanläggningsansvarig,
vilken utses av innehavaren.

Ändra littra till "Avsnitt 4" och byt plats med befintlig
avsnitt 4 (definitioner)
156-223; Hela avsnitt 3
159-160; Arbetsgivare är den person som inom ett företag, en förvaltning eller annan
organisation har att leda verksamheten.
Ta bort texten
163-164; Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar omfattar alltså även de arbetsmoment där Komplettera bef. text med: Detta omfattar även det
det finns risk för skador genom elchock och/eller ljusbåge.
förebyggande, systematiska arbetsmiljöarbetet.

177; Innehavare av en anläggning är den person som råder över anläggningen.

Ta bort texten

178; Under en anläggnings uppförande kan elinstallationsföretaget vara innehavare
av anläggningen från..

Ändra bef text till: Under en anläggnings uppförande kan
någon annan vara innehavare av anläggningen från..

181-184; Innehavaren av en starkströmsanläggning ska dels se till att det fortlöpande
kontrolleras att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och
sakskada dels att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen sker på
sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och Komplettera texten med: Alla brister som upptäcks i
anläggningen ska åtgärdas genom innehavarens försorg.
färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.
Ändra bef text till: Vid rasering av en anläggning är
innehavaren ansvarig till dess att anläggningen är tagen ur
189-190; Vid rasering av en anläggning är innehavaren ansvarig till dess att
bruk så att inga fortsatta elektriska eller andra risker
anläggningen är demonterad alternativt säkert frånkopplad och inga fortsatta
föreligger.
elektriska eller andra risker föreligger.

Avsnittet med definitioner bör komma före de
övriga avsnitten. Det blir konstigt annars. Se
även kommentarer till rad 225-468.
TK
Definitionen finns redan i definitionsavsnittet

TK

Förtydliga att arbetsmiljöreglerna till stor del är
förebyggande för att undvika olyckor.
TK
Ny definition införs i definitionsavsnittet. Se
kommentar till rad 333-334 nedan.
Andra än elinstallationsföretag kan vara
innehavare under uppförandet av en
anläggning.

TK

TK

Förtydligar att innehavaren har ett strikt
ansvar enligt elsäkerhetslagen att åtgärda
brister i sin elanläggning, oavsett hur de
uppkommit och vem som orsakat dem.

TK

En elanläggning upphör att vara en
elanläggning först när den är tagen ur bruk.
Frånkoppling är inte tillräckligt.

TK

Ändra littra till "Avsnitt 3" och byt plats med befintlig
avsnitt 3 (Ansvar för Arbetsmiljö och Elsäkerhet)

Avsnittet med definitioner bör komma före de
övriga avsnitten. Det blir konstigt annars.

Ändra rubriken till "Arbetstagare" .

I arbetsmiljölagstiftningen används inte
begreppet "arbetare". Det som används
konsekvent är "arbetstagare". ESA bör så långt
det är möjligt följa arbetsmiljölagstiftningens
definitioner och nomenklatur för att undvika
feltolkningar och missförstånd.
TK

Hela dokumentet.

Ändra ordet "arbetare" till "arbetstagare" på samtliga
ställen i dokumentet.

I arbetsmiljölagstiftningen används inte
begreppet "arbetare". Det som används
konsekvent är "arbetstagare". ESA bör så långt
det är möjligt följa arbetsmiljölagstiftningens
definitioner och nomenklatur för att undvika
feltolkningar och missförstånd. OBS! Ordet
"arbetare" förekommer på många ställen i
dokumentet.
TK

234; Person oberoende av tjänsteställning, som under ledning av elsäkerhetsledaren
deltar i arbetet.

Komplettera bef. text med: Med arbetstagare [sic] avses
även personal som är under utbildning, praktikanter,
skolungdom och lärlingar.

Förtydliga begreppet så att det harmoniserar
med arbetsmiljölagstiftningen. OBS! Se även
kommentar till rad 233.

253; Person som inom ett företag, förvaltning eller annan organisation har att leda
verksamheten.

Ändra bef text till: En fysisk eller juridisk person som har
en eller flera arbetstagare anställda.

Harmonisering med aretsmiljölagstiftningens
definition av arbetsgivare. ESA bör så långt det
är möjligt följa arbetsmiljölagstiftningens
definitioner och nomenklatur för att undvika
feltolkningar och missförstånd.
TK

Mellan rad 333 och 334; Ny definition "Innehavare"

Lägg till ny definition: Innehavare
Fysisk eller juridisk person som rent faktiskt innehar en
anläggning, oavsett om innehavet grundar sig på
äganderätt eller nyttjanderätt.

657-699; hela svsnittet 7.4

Ändra avsnittslittra till 7.5

700-719; hela avsnittet 7.5

Ändra avsnittslittra till 7.4

701; Person som, inom en organisation, har ansvaret att leda verksamheten.

Ta bort texten
Ändra bef text till: Endast den som innehar
kopplingsansvar kan utse kopplingsbiträde.

225-468: hela avsnitt 4

233; Rubrik "Arbetare"

872; Endast den som innehar kopplingsansvar som kan utse kopplingsbiträde.

886; Rubrik "Arbetare"
887-888; Person, oberoende av tjänsteställning, som under ledning av en
elsäkerhetsledare deltar i arbete på en arbetsplats.

Definition saknas. Lydelsen i definitionen är
hämtad direkt ur elsäkerhetslagstifningens
förarbeten. Observera att även juridiska
personer kan vara innehavare.
Omflyttning pga nedanstående kommentar
700-719.
Tydliggör arbetsgivarens roll och status i ESA.
Dessutom stämmer ordningen överens med
avsnitt 3.

TK

SK

SK

Definitionen finns redan i definitionsavsnittet

TK

Korrigerat svenskan

SK

Ändra rubriken till "Arbetstagare"

I arbetsmiljölagstiftningen används inte
begreppet "arbetare". Det som används
konsekvent är "arbetstagare". ESA bör så långt
det är möjligt följa arbetsmiljölagstiftningens
definitioner och nomenklatur för att undvika
feltolkningar och missförstånd.
SK

Ta bort texten

Definitionen finns redan i definitionsavsnittet

TK

Remisskommentarer ESA Arbetsmetoder
Avsändare (ange företag, namn och kontaktuppgifter):
Installatörsföretagen, Fredrik B Sjödin, 070-8157580
Kontaktuppgifter kommer eventuellt att användas för förtydliganden

SK - Språklig kommentar
TK - Teknisk kommentar
ÄK - Ämneskommentar

Textstycke/Radnummer/text som du vill
omformulera (eventuellt sidnummer, kapitel, stycke,
Förslag till ny text
en faktisk text, radnummer, etc.)

Motivering/beskrivning

Typ av förändring (SK, TK, ÄK)

252; Första punktsatsen

Enbart frånkoppling är inte tillräckligt för att en
elanläggning ska anses vara tagen ur bruk

TK

Ändra bef text till: Är anläggningen tagen ur bruk?

Remisskommentarer EBR:s rekommendationer på ESA utbildning
Avsändare (ange företag, namn och kontaktuppgifter):
Kontaktuppgifter kommer eventuellt att användas för förtydliganden

SK - Språklig kommentar
TK - Teknisk kommentar
ÄK - Ämneskommentar

Installatörsföretagen, Fredrik B Sjödin, 070-8157580

Textstycke/Radnummer/text som du vill
omformulera (eventuellt sidnummer, kapitel, stycke,
en faktisk text, radnummer, etc.)
Förslag till ny text

Motivering/beskrivning

93; Rubriken "Lärare"

Ändra rubriken till: "Kursledare"

Lärare är ett yrkesbegrepp för personer som av
staten erhållit särskild legitimation, begreppet
bör bytas till kursledare.
SK

94-99; hela stycket

Ändra bef text till: EBR:s elsäkerhetsutbildning i ESA bör
genomföras av kursledare som har elektrisk
bakgrund/kompetens eller flerårig praktisk erfarenhet av
elektriska arbeten inom aktuellt område samt genomgått
en av Energiföretagen Sverige godkänd utbildning eller
motsvarande kompetens. För att få bedriva utbildning ska
kunskaper och färdigheter vidmakthållas genom
tillämpning och återkommande repetitionsaktivitet.

112; Tabell 1

Lägg till "icke elektriskt arbete" som ett kunskapsblock i
ESA-E1.

Typ av förändring (SK, TK, ÄK)

Att välja kursledare (lärare) till sin personals
elsäkerhetsutbildningar är ett ansvar för
arbetsgivaren och då också vilket krav som ska
ställas på kursledaren. Här kan Energiföretagen
bara ge en rekommendation och inte ställa ett
krav då det kan förekomma bättre utbildade
kursledare än de som gått Energiföretagens
utbildning.
TK
I tabell 1 på sidan 7 anges att elektriskt arbete
inte ingår i ESA-E1. Då en viktig roll för
fackkunniga är att hjälpa icke fackkunniga som
ska utföra arbete där det finns en elektrisk fara
är det viktigt att förstå även deras problematik
och de risker som finns vid icke elektriskt
arbete.
TK

