Stadga om elektriska anläggningar för belysning eller arbetsutövning 1902 (nr 137)
Utdrag

2 kap
Säkerhetsföreskrifter
4§
Vid utförande av elektrisk anläggning för belysning eller arbetsöverföring skola, utöver vad eljest är stadgat,
nedan upptagna säkerhetsföreskrifter lända till efterrättelse; och må, därest det finnes erforderligt, ytterligare
sådana föreskrifter av Kommerskollegium meddelas.
7§
I lokaler där explosiva gasblandningar eller explosivt stoft förekommer eller pläga uppstå, få icke generatorer,
elektromotorer eller dylika maskiner samt icke heller säkerhets- eller motståndapparater uppsättas. Endast
fullkomligt lufttätt slutna strömbrytare av solid konstruktion för där förekomma.
Förekomma i sådana lokaler glödlampor och lamphållare, skola de vara omgivna med lufttätt tillslutande glas,
Båglampor få där icke användas
14 §
a) Isolationsmotståndet mellan ledningsnätet och jorden…….
b) Anläggningar inom bryggerier, färgerier eller andra sådana fuktiga lokaler, där isolationen ej kan bliva så god,
som nu är föreskrivet, må dock godkännas , därest ledningarna äro monterade uteslutande å eldfast material av
den beskaffenheten, att det icke angripes av fukt eller förekommande frätande gaser, samt anordnade så, att
eldsolyckor till följd av strömavledning ej kan uppstå.
42 §
Alla maskiner och apparater, som stå i förbindelse med luftledningar, skola skyddas genom åskledare, anbragta
på lämpliga ställen och så konstruerade, att de tjänstgöra även vid upprepade åskslag. Åskledare skall vara
försedd med tillförlitlig jordledning; och skola vid dennas anbringande skarpa krökningar så mycket som möjligt
undvikas.
3 kap
Om tillsynen över anläggningars utförande och skötsel
46 §
Tillsynen över elektriska anläggningar för belysning eller arbetsöverföring utövas av Kommerskollegium samt
under Kommerskollegium lydande inspektörer, vilka förordnas av Konungen
49 §
Vid avsyning skall tillses, att de för elektriska anläggningar i denna stadga eller av Kommerskollegium
meddelade säkerhetsföreskrifter så ock de säkerhetsföreskrifter, som kunna hava blivit beträffande anläggningen
i fråga särskilt givna, äro vid dess utförande iakttagna, ävensom att anläggningar i övrigt är anordnad på ett
betryggande sätt.
Kommentar till SFS 1902:71
Lag ”Innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar” (SFS 1902:71). I huvudsak behandlas
rättigheter att dra fram ledningar och ansvar för skador på dessa. I 7 § ge följande undantag för ansvar;
För skada orsakad av inverkan av elektrisk ström för anläggning som har egen generator eller transformator
ansvarar anläggningens innehavare. Har skada tillkommit genom händelse av högre hand, vare
anläggningens innehavare ej ansvarig för skadan, där han icke genom iakttagande av föreskrivna
skyddsåtgärder afvända densamma.
Utdragen är i huvudsak relevanta för brandsäkerhet och andra risker. Den är gjord av Värmlands
Brandhistoriska Klubb

