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Skyldighet att anmäla olycksfall allvarliga tillbud och driftstörningar, till 
Elsäkerhetsverket 

Elsäkerhetsförordning (2017:218) 
5 § Den som är nätkoncessionshavare enligt ellagen (1997:857) eller innehar en 
starkströmsanläggning för järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- eller trådbussdrift ska snarast möjligt 
anmäla till Elsäkerhetsverket  
1. olycksfall i den egna starkströmsanläggningen som inträffat på grund av el och allvarliga tillbud till 
sådana olycksfall, och 
2. driftstörningar i den egna starkströmsanläggningen som kan ha väsentlig betydelse för 
elsäkerheten. 
Med innehavare avses den som rent faktiskt innehar en anläggning oavsett om innehavet grundar 
sig på äganderätt eller nyttjanderätt.  
 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2012:1 innehåller regler om hur en anmälan ska göras 
samt vad anmälan ska innehålla. 
 
I ELSÄK-FS 2012:1 anges följande definitioner 
 
Olycksfall: en oönskad händelse som lett till att elektrisk ström orsakat skada på person eller dödsfall. 
 
Allvarligt tillbud: en oönskad händelse där elektrisk ström hade kunnat leda till en allvarlig skada på 
en person eller ett dödsfall.  
Bränder som orsakas av fel i starkströmsanläggningar anses som allvarliga tillbud om branden hade 
kunnat skada personer utanför anläggningens inhägnad eller kapsling. 
 
Driftstörning: Störning som kan ha väsentlig betydelse för elsäkerheten och där strömavbrottet i 
starkströmsanläggningen lett till omfattande sakskador på anläggningen eller på närliggande 
starkströms- eller svagströmsanläggningar eller på rörledningar. 

 

Anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar i Jernhusens 
anläggningar 

Olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar som inträffar på Jernhusens anläggningar ska utan 
onödigt dröjsmål anmälas till Jernhusens kundservice. 
 
Jernhusens Kundservice 
Telefon: 0771-11 10 11 
E-post: h24@jernhusen.se 
 
Elsäkerhetssamordnare hos Jernhusen gör sedan en anmälan till Elsäkerhetsverket. Anmälan till 
Elsäkerhetsverket ska göras närmast påföljande arbetsdag efter det att händelsen inträffat. Anmälan 
görs elektroniskt på ett formulär som Elsäkerhetsverket fastställt. 
 
I anmälan till Elsäkerhetsverket om olycksfall eller tillbud anges följande 

1. Innehavarens kontaktuppgifter 
2. Plats där olyckan inträffade 
3. En kortfattad beskrivning av händelseförloppet 
4. Eventuella skador på person eller dödsfall 

 
I anmälan till Elsäkerhetsverket om driftstörningar anges följande 

1. Innehavarens kontaktuppgifter 
2. Plats där driftstörningen inträffade 
3. En kortfattad beskrivning av driftstörningens omfattning samt uppgift om eventuella åtgärder 

som vidtagits. 
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En anmälan till Elsäkerhetsverket enligt ELSÄK-FS 2012:1 åsidosätter inte annan eventuell 
anmälningsskyldighet enligt andra regelverk, t.ex. arbetsgivarens skyldighet att underrätta 
Arbetsmiljöverket om inträffade olyckor och tillbud. 


