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Introduktion
För den som arbetar i solcellsbranschen är det viktigt att vara uppdate-
rad och medveten om fördelningen av ansvar, risk och krav och därmed 
arbeta i linje med rådande lagstiftning. Branschen befinner sig i en hög-
intensiv utveckling som förväntas fortsätta framöver. Det har upplevts 
som svårt att hitta tydliga gränsdragningar i regelverket som omgärdar 
elsäkerhet för solcellsanläggningar. I takt med att berörda myndigheter 
nu har börjat att arbeta mer aktivt och sätta ramarna för elsäkerhet är 
det viktigt att i branschen verksamma aktörer följer, utvärderar och ger 
feedback utifrån erfarenheter och sina olika perspektiv. 

För att underlätta tolkning och tillämpning av den nya lagstiftningen 
har Sol i Väst tagit fram denna vägledning i januari 2018.
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Elsäkerhetslagen
Den 1 juli 2017 fick Sverige en ny elsäkerhetslag och därmed ett nytt sys-
tem med stor betydelse för den som utför elinstallationer. Installation 
av solcellsanläggningar är ett arbete som anses vara en elinstallation och 
därmed påverkas de som arbetar med solcellsanläggningar av regel-
verket i den nya elsäkerhetslagen, oavsett om det gäller beställare eller 
entreprenör. Den nya elsäkerhetslagen kompletteras med detaljerade 
bestämmelser i förordning och föreskrifter enligt nedan:

 } Elsäkerhetslagen 

 }  Elsäkerhetsförordningen 

 }  Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2017:2) om 
elinstallationsarbete 

 }  Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:3) om elinstallationsföre-
tag och om utförande av elinstallationsarbete 

 }  Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:4) om auktorisation som 
elinstallatör 

Aktörer
Inom solcellsbranschen finns ett antal aktörer som är involverade i den 
process som leder till installation och driftsättning av en solcellsanlägg-
ning. För enkelhetens skull har vi i nedanstående exempel begränsat 
dessa till tre olika aktörer och deras respektive roll i kontakt med bestäl-
laren eller entreprenören för anläggningen.

Beställare
Solcellsanläggningar kan ägas och förvaltas av antingen beställaren eller 
av en extern part. Lagkraven hänger dock endast ihop med innehavaren 
– den som äger och förvaltar anläggningen. För enkelhetens skull kom-
mer innehavaren att benämnas beställare i denna rapport. 

Beställaren av en solcellsanläggning ska säkerställa att anläggningen 
är säker med avseende på elsäkerhet. För att göra detta kan beställaren 
göra regelbundna kontroller på säkerhet och funktion. Beställaren kan 
också kontrollera att den som utför installationen av solcellsanläggning-
en finns i Elsäkerhetsverkets register och är registrerad för att utföra 
den typen av arbete. När det gäller utförandet av en solcellsinstallation 
är företaget som utför elinstallationsarbetet, elinstallationsföretaget, an-
svarigt för att det blir utfört på rätt sätt, av rätt personal och i enlighet 
med företagets egenkontrollprogram. Både beställaren och elinstalla-
tionsföretaget har ansvar för utförandet och att slutprodukten blir en 
säker anläggning. Hur brister ska åtgärdas och vem som ska hållas an-
svarig för dem beror på vad det är för brist.

Reglerna som tidigare 
fanns i starkströmsför-
ordningen, elinstalla-
tionsförordningen och 
förordningen om elek-
trisk materiel finns från 
och med den 1 juli 2017 
i en och samma elsäker-
hetslag med komplette-
rande elsäkerhetsförord-
ning och föreskrifter. 
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För att undvika eventuella tvister kring ansvar 
för avvikelser är det viktigt att hänvisa till rätt lag-
krav. Skriv därför i avtalet att standard SS 4364000 
ska följas och att avvikelser ska meddelas.

Leverantör
Företaget som marknadsför och säljer solcellsan-
läggningar. Leverantören initierar kontakt med 
kunden, lämnar offert och samordnar arbetet 
från att kunden skriver på ett avtal till att installa-
tionen är klar och anläggningen är driftsatt. 

Leverantören av solcellsanläggningarna har 
personalresurser inom försäljning, inköp och 
administration. Monteringsarbetet och övrig in-
stallation av solcellsanläggningarna sköts helt och 
hållet av ett elinstallationsföretag. 

ANSVAR
Inget juridiskt ansvar med avseende på elsäkerhet. Leverantören bör 
se till att elinstallationsföretaget som anlitas har rätt auktorisation (be-
hörighet) och finns i Elsäkerhetsverkets register över företag som kan 
utföra installationsarbeten på solcellsanläggningar. Leverantören bör 
informera kunden om vikten av tekniska lösningar som möjliggör en 
säker installation och en trygg förvaltning. Leverantören ska informera 
kunden om vilket elinstallationsföretag som ska utföra installationen av 
solcellsanläggningen om kunden efterfrågar de uppgifterna.

AUKTORISATION (BEHÖRIGHET)
Ingen auktorisation krävs

ÖVRIGA KRAV
Inga övriga krav

Elinstallationsföretag
Företaget som marknadsför och säljer sina tjänster inom installation av 
solcellsanläggningar. Elinstallationsföretaget arbetar för en eller flera le-
verantörer. Företagets personal som har auktorisation för att utföra sol-
cellsinstallationer kallas för elinstallatörer. Samtliga företag som någon 
gång utför elinstallationsarbete räknas som elinstallationsföretag enligt 
Elsäkerhetsverkets definition.

ANSVAR
 } Juridiskt ansvar för att elinstallationsarbete är utfört enligt 

gällande lagstiftning

 }  Säkerställa att elinstallationsarbetet utförs av elinstallatör eller 
personer som har auktorisation för att utföra elinstallationer.

Installation av solcel-
ler på taket till Elof 

Lindälvs gymnasium i 
Kungsbacka 2017. 
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 }  Ha en elinstallatör för regelefterlevnad (person)

 }  I egenkontrollprogrammet dokumentera personal som utför 
elinstallationsarbeten 

 }  Krav på att ha ett egenkontrollprogram som är anpassat för 
installation av solcellsanläggningar

AUKTORISATION (BEHÖRIGHET)
Elinstallationsföretaget ska ha en elinstallatör med auktorisation A (Full-
ständig auktorisation) eller auktorisation AL (Auktorisation lågspänning). 

ÖVRIGA KRAV
Registrering hos Elsäkerhetsverket med rätt verksamhetstyp - elpro-
duktion solcellsanläggningar

Totalentreprenör
Företaget har personalresurser inom samtliga områden som berörs av 
processen från försäljning till driftsättning av en solcellsanläggning. To-
talentreprenören köper därmed inte några tjänster från andra företag 
utan har personal som arbetar med samtliga uppgifter, från kundkon-
takt till driftsättning av en solcellsanläggning, inom organisationen.

ANSVAR
 } Juridiskt ansvar för att elinstallationsarbete är utfört enligt 

gällande lagstiftning

 } Säkerställa att elinstallationsarbetet utförs av elinstallatör eller 
personer som har auktorisation för att utföra elinstallationer.

 }  Ha en elinstallatör för regelefterlevnad (person)

 }  I egenkontrollprogrammet dokumentera personal som utför 
elinstallationsarbeten

 }  Krav på att ha ett egenkontrollprogram som är anpassat för 
installation av solcellsanläggningar

AUKTORISATION (BEHÖRIGHET)
Elinstallationsföretaget ska ha en elinstallatör med auktorisation A 
(Fullständig auktorisation) eller auktorisation AL (Auktorisation låg-
spänning). 

ÖVRIGA KRAV
Registrering hos Elsäkerhetsverket med rätt verksamhetstyp – elpro-
duktion solcellsanläggningar.
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Tre scenarion 
Vi vill göra det tydligt hur olika aktörer samverkar inom solcellsbrans-
chen i förhållande till de krav som ställs i lagstiftning. Nedanstående 
figurer beskriver de vanligaste modellerna och förhållandena gentemot 
en beställare av solcellsanläggningar.

Scenario 1 
Beställare köper en solcellsanläggning av en totalentreprenör som sköter 
hela arbetet från försäljning till driftsättning. 

Både beställaren och elinstallationsföretaget har ansvar för utförandet 
och att slutprodukten blir en trygg och säker anläggning. Totalentreprenö-
ren som också är elinstallationsföretag i detta scenario, har ett övervägan-

Solceller på äldreboen-
det Solrosen i Ulrice-

hamn, installerade 
av fastighetsbolaget 

Stubo inom ramen för 
Sol i Väst 2017.

BESTÄLLARE
TOTAL

ENTREPRENÖR

Ansvar för 
kontroll

Ansvar för helheten  
– utförande, personal etc.

1
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de ansvar och ska se till att det blir utfört på rätt sätt, av rätt personal och 
i enlighet med företagets egenkontrollprogram. Beställarens ansvar ligger 
på kontroll – att den som utför installationen av solcellsanläggningen finns 
i Elsäkerhetsverkets register och är registrerat för att installera solcellsan-
läggningar. 

Scenario 2 
Beställare köper en solcellsanläggning av en leverantör som i sin tur 
anlitar ett elinstallationsföretag för att utföra själva installationen. Le-
verantören är beställarens enda kontaktpunkt. Fördelning av arbets-
uppgifter sker enligt överenskommelse mellan leverantör och elin-
stallationsföretag. Givet är att endast ett elinstallationsföretag med rätt 
auktorisation (behörighet) får montera solcellspaneler och göra andra 
elinstallationsarbeten yrkesmässigt. 

Både beställaren och elinstallationsföretaget har ansvar för utföran-
det och att slutprodukten blir en trygg och säker anläggning. Leverantö-
ren har inget juridiskt ansvar för någonting som relaterar till elsäkerhet, 
däremot bör leverantören se till att elinstallationsföretaget som anlitas 
har rätt auktorisation (behörighet) och finns i Elsäkerhetsverkets regis-
ter över företag som kan utföra installationsarbeten på solcellsanlägg-
ningar. Beställarens ansvar ligger på kontroll – att den som utför instal-
lationen av solcellsanläggningen finns i Elsäkerhetsverkets register och 
är registrerat för att installera solcellsanläggningar. 

Scenario 3 
Beställare köper en solcellsanläggning av ett elinstallationsföretag som 
har resurser för att agera leverantör och erbjuda helhetslösningar för 
sina kunder. Elinstallationsföretaget anlitar i sin tur ett annat ett elin-
stallationsföretag för att utföra själva installationen på grund av tids-
brist eller annan orsak. 

Ansvar  
för kontroll

Ansvar för helheten  
– utförande, personal etc.

Bör se till att in-
stallatör har rätt 

auktorisation.

BESTÄLLARE LEVERANTÖR
EL  

INSTALLATIONS
FÖRETAG

2
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Både beställaren och elinstallationsföretaget har ansvar för utföran-
det och att slutprodukten blir en trygg och säker anläggning. Beställa-
rens ansvar ligger på kontroll – att den som utför installationen av sol-
cellsanläggningen finns i Elsäkerhetsverkets register och är registrerat 
för att installera solcellsanläggningar. Den stora frågan i detta scenario 
är vilket elinstallationsföretag som har ansvar för att elinstallationsarbe-
tet blir utfört på rätt sätt, av rätt personal och i enlighet med företagets 
egenkontrollprogram. Det beror på vad det är för typ av arbete som 
avtalas mellan de två elinstallationsföretagen: 

1 Elinstallationsföretag A hyr tillfälligt in personal från elinstalla-
tionsföretag B och elinstallationsarbetet utförs under företa-
get A:s arbetsledning – då ansvarar också elinstallationsföre-
tag A för solcellsanläggningen med avseende på elsäkerhet. 
Ett krav är att personalen som hyrs in för det specifika projek-
tet ingår i elinstallationsföretaget A:s egenkontrollprogram.

2 Elinstallationsföretag A köper ett helhetsåtagande vad gäller 
installationen av solcellsanläggningen från elinstallations-
företag B, inklusive arbetsledning. Elinstallationsföretag B 
ansvarar då istället för solcellsanläggningen med avseende på 
elsäkerhet med allt vad det innebär (se rubrik Elinstallations-
företag). 

Ansvar  
för kontroll

Det elinstallationsföretag som  
arbetsleder har ansvar för helheten 

– utförande, personal etc.

BESTÄLLARE
EL  

INSTALLATIONS
FÖRETAG

EL  
INSTALLATIONS

FÖRETAG

3
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Vanliga frågor
VAD ÄR ETT EGENKONTROLLPROGRAM?
Egenkontrollprogram är ett systematiskt sätt att dokumentera, imple-
mentera och följa upp interna rutiner och processer. Kravet innebär 
att företaget ska göra kontroller på sin egen verksamhet utifrån de ar-
betssätt som är dokumenterade i egenkontrollprogrammet. Syftet är att 
identifiera brister och förbättringsområden löpande samt åtgärda dem 
innan de blir till större avvikelser. 

VAD ÄR SKILLNADEN PÅ ELINSTALLATIONSFÖRETAG 
OCH AUKTORISERAD ELINSTALLATÖR (PERSON)?
De företag som arbetar med det som räknas till elinstallationsarbeten 
kallas för elinstallationsföretag enligt lagstiftning. För att företaget över-
huvudtaget ska kunna arbeta med elinstallationsarbeten måste företa-
get antingen:

 }  anställa auktoriserade elinstallatörer (personer) som har kom-
petens för att installera solcellsanläggningar

eller 
 }  köpa tjänster från andra elinstallationsföretag som har auk-

toriserade elinstallatörer (personer) med rätt kompetens och 
behörighet för att installera solcellsanläggningar

En auktoriserad elinstallatör ska uppfylla kraven på utbildning och 
erfarenhet samt vara lämplig. Elsäkerhetsverket prövar ansökningar om 
auktorisation. 

RÄKNAS KOPPLING AV SOLCELLSPANELER SOM ELIN-
STALLATIONSARBETE?
Ja. Att ansluta solcellspaneler med snabbkopplingar innebär att man ut-
för starkströmsarbete, alltså elinstallationsarbete. 

VAD RÄKNAS TILL ELINSTALLATIONSARBETE?
 } Utförande, ändring eller reparation av elektrisk starkströmsan-

läggning 

 }  Fast anslutning av en elektrisk utrustning till en starkströms-
anläggning 

 }  Losskoppling av en elektrisk utrustning från en starkströmsan-
läggning som utrustningen är fast ansluten till.

 }  Installera solceller med hjälp av snabbkoppling 

LÄS MER OM AUKTORI
SATION HOS ELSÄKER
HETSVERKET: www.
elsakerhetsverket.se/
andra-aktorer/elinstal-
lator
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FINNS DET KRAV PÅ MÄRKNING OCH  
DOKUMENTATION FÖR SOLCELLSANLÄGGNINGAR?
Ja. Solcellsanläggningen ska märkas och arbetet ska dokumenteras så 
att anläggningens olika delar kan identifieras dels vid drift och under-
håll samt vid framtida om- och tillbyggnader eller reparationer. Do-
kumentationen kan till exempel bestå av scheman, placeringsritningar 
och instruktioner avsedd för personer som i någon form ska arbeta med 
anläggningen.

Solcellsanläggningen ska märkas med den varselmärkning som 
krävs i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Med varselmärkning menas att 
du sätter upp skyltar som varnar eller ger information om hur man ska 
förhålla sig för att undvika att någon person eller sak skadas på grund av 
elen i anläggningen. 

Allmän varning. Varningar avsedda för  
räddningstjänsten.

FÖRDJUPNING  
ELSÄK-FS 2017:3 3 par 
2 kap

https://www.elsakerhetsver-
ket.se/globalassets/foreskrif-
ter/elsak-2017-3.pdf
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