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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av elsäkerhetslagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att elsäker- ring och besiktning av elanläggningar göras
hetslagen skall ändras. Enligt vad som före- klarare samt elsäkerhetsmyndighetens befoslås skall en yrkesutövare inom elbranschen genheter preciseras.
Den föreslagna lagen avses träda i kraft så
som uppfyller förutsättningarna enligt EG:s
lagstiftning också anses uppfylla de nationel- snart som möjligt efter det att den har antala behörighetskraven. Dessutom skall de för- gits och blivit stadfäst.
faranden som sammanhänger med registre—————

229177S

2

RP 86/2002 rd

MO TI VERI NG
1.

N u lä g e o c h f ö r e s la g n a ä n d r in g ar

Enligt elsäkerhetslagens 11 § får elsäkerhetsmyndigheten besluta att behörigheten för
vissa arbeten inom elbranschen hos en fysisk
person också kan påvisas med ett utländskt
behörighetsintyg eller motsvarande handling.
Dessutom skall stadgandena och bestämmelserna om elsäkerhet i landet i fråga till väsentliga delar motsvara stadganden och bestämmelser som gäller i Finland. Det nuvarande innehållet i paragrafen motsvarar inte
de principer om yrkesverksamhet och examensbevis som avses i Europaparlamentets
och rådets direktiv 1999/42/EG. Till följd av
detta föreslås det att till 11 § elsäkerhetslagen
skall fogas ett nytt andra moment så att de
principer om yrkesverksamhet och examensbevis som avses i direktiv 1999/42/EG skall
gälla medborgare i de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Enligt 18–20 § i elsäkerhetslagen skall ibruktagning och besiktning av en elanläggning
anmälas till elsäkerhetsmyndigheten eller
distributionsnätsinnehavaren. Det har visat
sig att anmälningsförfarandet inte fungerar i
praktiken. Anmälningarna blir ogjorda, eftersom det till vissa delar är öppet vem som ansvarar för att de görs. Till följd av detta föreslås det att 18 § 1 mom. skall ändras så att
distributionsnätsinnehavaren i sitt register
skall föra in uppgifter om de nya elanläggningar som har tagits i bruk på dennes område och om besiktningar av dem och att ett
nytt 2 mom. skall fogas till 18 § så att certifieringsbesiktningarna och de periodiska besiktningarna av en elanläggning skall anmälas till elsäkerhetsmyndighetens register eller
till den distributionsnätsinnehavares register
på vars ansvarsområde elanläggningen är belägen. Av ovan nämnda orsaker föreslås att
ett nytt 2 mom. skall fogas till 19 § elsäkerhetslagen, enligt vilket anmälan om certifieringsbesiktning skall göras av den som utför
besiktningen. Likaså föreslås att ett nytt 3
mom. skall fogas till 20 § elsäkerhetslagen,

enligt vilket anmälan om periodisk besiktning görs av den som utför besiktningen.
Förfarandet för införande av uppgifterna i registret samt det förfarande som gäller besiktningsmannens anmälan av besiktningar skall
gälla elanläggningar som tas i bruk som nya
anslutningar sedan lagen har trätt i kraft och
besiktningar som görs sedan lagen har trätt i
kraft.
Enligt 15 § får ministeriet fastställa särskilda märken som skall användas för att ange att
elmateriel uppfyller föreskrivna krav. Enligt
27 § har elsäkerhetsmyndigheten rätt att vidta
föreskrivna åtgärder, om det vid tillsynen
konstateras att elmateriel som saluförs inte
uppfyller föreskrivna krav. Det har dock inte
föreskrivits att elsäkerhetsmyndigheten har
rätt att vidta åtgärder i fråga om märkningarna. Felaktiga eller bristfälliga märkningar
kan ge konsumenten en vilseledande bild av
produktens säkerhet. Till följd av detta föreslås det att till 27 § skall fogas ett nytt tredje
moment, i vilket det skall bestämmas att elsäkerhetsmyndigheten skall ha rätt att vidta
åtgärder också i fråga om märkningarna.
Enligt 31 § har elsäkerhetsmyndigheten rätt
att få de upplysningar som är nödvändiga för
tillsynen över att denna lag följs. Elsäkerhetsmyndigheten har dock inte getts rätt att
vidta åtgärder, om dessa upplysningar trots
begäran inte ges eller om de är väsentligt
bristfälliga. Till följd av detta föreslås det att
till 31 § skall fogas ett nytt andra moment, i
vilket det skall bestämmas att elsäkerhetsmyndigheten har rätt att vidta åtgärder för att
garantera elsäkerheten.
Enligt 33 § får elsäkerhetsmyndigheten
ålägga näringsidkaren att ersätta kostnaderna
för provningen och undersökningen av elmateriel, om det visar sig att elmaterielen inte
uppfyller kraven. Den nuvarande paragrafen
gäller inte elanläggningar. För att en effektiv
övervakning av elanläggningarna och elsäkerheten skall kunna garanteras är det nödvändigt att ge tillsynsmyndigheten möjligheter att bestämma att också en elanläggning
skall besiktas, när det finns befogat skäl att
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misstänka att elanläggningen inte stämmer
överens med kraven. Elsäkerhetsmyndigheten skall också i fråga elanläggningar ha rätt
att ta ut kostnaderna för en besiktning som
den har låtit utföra, om det visar sig att anläggningen avviker från kraven. Till följd av
detta föreslås det att till lagen skall fogas en
ny 33 a §, i vilken skall föreskrivas om elsäkerhetsmyndighetens rätt att besluta att en elanläggning skall besiktas. Dessutom skall det
föreskrivas att elsäkerhetsmyndigheten när
det är befogat skall ha rätt att ta ut kostnaderna för besiktning av en elanläggning som
myndigheten har låtit utföra, om det visar sig
att anläggningen inte stämmer överens med
kraven.
2.

P r o p o s itio n e n s v e r kn i n g a r

I sin helhet är de ekonomiska verkningarna
av propositionen inte betydande. Det att anmälan överförs på besiktningsmannen ökar i
någon mån besiktningskostnaderna. Anmälningarna till elsäkerhetsmyndighetens register är avgiftsbelagda.
Propositionen har inte heller några betydande verkningar för företagen eller i fråga
om organisation och personal.

3.2.

Handels- och industriministeriet sände förslaget till proposition om ändring av elsäkerhetslagen på remiss i juni 2001. Utlåtanden
begärdes av centrala ministerier, myndigheter och organisationer samt av industrin och
av besiktningsorgan.
I utlåtandena anfördes att ändringarna allmänt taget är befogade och nödvändiga samt
att de ökar säkerheten och förbättrar konkurrensen. Genom ändringarna blir också förvaltningen effektivare.
Den föreslagna lagen har anmälts till medlemsländerna och Europeiska kommissionen
i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder
och föreskrifter.
Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid handels- och industriministeriet.
4.

3.1.

I kr a f t t r ä d a n d e

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst.
5.

3.

Remissutlåtanden

L a g s t if tn in g s o r d n in g

B e r e d n in g e n a v p r o p ositio n e n
Beredningsskeden

Propositionen har beretts i delegationen för
elsäkerhet, som har tillsatts av statsrådet. För
utlåtandena har förslaget färdigställts som
tjänsteuppdrag vid handels- och industriministeriet.

I den föreslagna lagen om ändring av elsäkerhetslagen ingår inga sådana bestämmelser
som skulle beröra de grundläggande rättigheter om vilka bestäms i grundlagen. Således
kan lagen stiftas i den ordning som gäller för
vanliga lagar.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag
om ändring av elsäkerhetslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i elsäkerhetslagen av den 14 juni 1996 (410/1996) 18 § 1 mom. samt
fogas till 11 § ett nytt 2 mom., till 18 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir
3 mom., till 19 § ett nytt 2 mom., till 20 § ett nytt 3 mom., till 27 § ett nytt 3 mom., till 31 § ett
nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till lagen en ny 33 a § som följer:
11 §
——————————————
I fråga om erkännande av formell behörighet och yrkesmässiga kvalifikationer som har
förvärvats i en annan medlemsstat som hör
till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tillämpas dock Europeiska gemenskapens
relevanta direktiv på det sätt som bestäms
närmare genom förordning av ministeriet.
18 §
Distributionsnätsinnehavaren skall i de fall
som ministeriet bestämmer i sitt register föra
in uppgifter om elanläggningar som har tagits
i bruk som nya anslutningar på dennes ansvarsområde.
Certifieringsbesiktningarna och de periodiska besiktningarna av en elanläggning skall
i de fall som ministeriet bestämmer anmälas
till elsäkerhetsmyndighetens register eller till
den distributionsnätsinnehavares register på
vars ansvarsområde elanläggningen är belägen. Genom förordning av ministeriet bestäms närmare om anmälan.
——————————————
19 §
——————————————
Med avvikelse från vad som sägs i 1 mom.
skall den anmälan om certifieringsbesiktning
som avses i 18 § 2 mom. göras av den som

utför besiktningen. Om denne försummar
sina skyldigheter eller är förhindrad att fullgöra dem, skall elanläggningens innehavare
sörja för att anmälan görs.
20 §
——————————————
Den anmälan om periodisk besiktning som
avses i 18 § 2 mom. görs av den som utför
besiktningen. Om denne försummar sina
skyldigheter eller är förhindrad att fullgöra
dem, skall elanläggningens innehavare sörja
för att anmälan görs.
27 §
——————————————
Om det vid tillsynen konstateras att märkningarna av elmateriel eller en typ av elmateriel (produkt) som saluförs på basis av de bestämmelser som har meddelats med stöd av
15 § är felaktiga eller bristfälliga, har elsäkerhetsmyndigheten rätt att kräva att sådana
ändringar görs i märkningarna av produkten
eller i produkten eller i tillverkningen av den
att kraven uppfylls.
31 §
——————————————
Om de upplysningar om elmateriel som avses i 1 mom. inte ges elsäkerhetsmyndigheten på uppmaning eller om det förekommer
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betydande brister i dem, har elsäkerhetsmyndigheten rätt att tillfälligt eller bestående förbjuda tillverkning, saluförande, försäljning
eller annan överlåtelse av produkten.
——————————————

utföra besiktning av elanläggningen eller bestämma att elanläggningens innehavare skall
låta besikta elanläggningen.
Om elsäkerhetsmyndigheten låter besikta
en elanläggning och den visar sig vara farlig
på det sätt som avses i 1 mom., får elsäkerhetsmyndigheten ålägga innehavaren av elanläggningen att ersätta kostnaderna för besiktningen.
———

33 a §
Om elsäkerhetsmyndigheten har grundad
anledning att misstänka att en elanläggning
avviker från kraven på så sätt att den medför
Denna lag träder i kraft den
fara enligt 5 §, har myndigheten rätt att låta
—————

2002.

Helsingfors den 14 juni 2002
Republikens President

TARJA HALONEN

Handels- och industriminister Sinikka Mönkäre
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Bilaga
Parallelltext

Lag
om ändring av elsäkerhetslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i elsäkerhetslagen av den 14 juni 1996 (410/1996) 18 § 1 mom. samt
fogas till 11 § ett nytt 2 mom., till 18 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir
3 mom., till 19 § ett nytt 2 mom., till 20 § ett nytt 3 mom., till 27 § ett nytt 3 mom., till 31 § ett
nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till lagen en ny 33 a § som följer:
Gällande lag

Förslag

18 §
En ibruktagen elanläggning skall i de fall
som ministeriet bestämmer anmälas till elsäkerhetsmyndigheten eller till den distributionsnätsinnehavare på vars ansvarsområde
elanläggningen är belägen. Ministeriet meddelar närmare föreskrifter om anmälan.

18 §
Distributionsnätsinnehavaren skall i de
fall som ministeriet bestämmer i sitt register
föra in uppgifter om elanläggningar som
har tagits i bruk som nya anslutningar på
dennes ansvarsområde.
Certifieringsbesiktningarna och de periodiska besiktningarna av en elanläggning
skall i de fall som ministeriet bestämmer
anmälas till elsäkerhetsmyndighetens register eller till den distributionsnätsinnehavares register på vars ansvarsområde elanläggningen är belägen. Genom förordning
av ministeriet bestäms närmare om anmälan.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
2002
———
.

