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Inledning
[Frivilligt att infoga information i denna del.]

Elinstallationsverksamheten i företaget och organisationen
för detta

Elinstallationsverksamheten

4 § Egenkontrollprogrammet ska innehålla en beskrivning
av de delar av elinstallationsföretagets verksamhet där
elinstallationsarbete utförs.
Beskrivningen ska minst omfatta
• uppgift om de verksamhetstyper elinstallationsarbetet
omfattar,
• vilka slag av elinstallationsarbeten företaget avser att
utföra inom valda verksamhetstyper, och
• uppgift om elinstallationsarbete utförs på annans
anläggning som kräver registrering enligt 5 kap.
Vilka verksamhetstyper som elinstallationsarbete indelas i
framgår av kapitel 4.

Kompetenskrav och tillgången till kompetens

5 § Av egenkontrollprogrammet ska det framgå vilka
kompetenskrav som gäller för de elinstallationsarbeten som
utförs.
Om det inte framgår av egenkontrollprogrammet vem som får
göra vad ska det framgå vilka kunskaps- och färdighetskrav som
krävs för ett visst slag av arbete och hur dessa bedöms.
Egenkontrollprogrammet ska innehålla en plan för hur den
kompetens som krävs bibehålls eller vid behov utvecklas.

Elinstallatörer för regelefterlevnad

6 § Av egenkontrollprogrammet ska det framgå vilken eller
vilka elinstallatörer i organisationen som utsetts att verka för
företagets regelefterlevnad i enlighet med de krav som gäller på
företaget enligt 23 § elsäkerhetslagen.
Om flera elinstallatörer utsetts av företaget ska det av
egenkontrollprogrammet framgå

• hur uppdraget är fördelat mellan de olika elinstallatörerna
för regelefterlevnad, och
• om företaget utför elinstallationsarbete på annans
anläggning, vem av dessa som ska ingå i företagets anmälan
till Elsäkerhetsverkets företagsregister.
Bestämmelser om att den som uppfyller villkoren för tillfällig
yrkesutövning i Sverige under vissa omständigheter anses vara
auktoriserad finns i 22 § elsäkerhetslagen.
Organisationen för elinstallationsarbete och egenkontrollprogram

7 § Egenkontrollprogrammet ska innehålla en beskrivning av
organisationen för utförande av elinstallationsarbeten och
egenkontrollen.
Denna del ska minst innehålla beskrivningar av de funktioner
eller personer som har arbetsuppgifter i företagets
egenkontrollprogram.

Rutiner vid utförande av elinstallationsarbete

Hur elinstallationsarbete planeras och utförs

Anläggningskännedom och kravbestämning

8 § Egenkontrollprogrammet ska innehålla de system och de
rutiner som krävs för att säkerställa att det inför varje
elinstallationsarbete klargörs vilka förutsättningar som gäller
för elinstallationsarbetet med avseende på anläggningen och
uppdraget (anläggningskännedom) och att det klargörs vilka
krav som därmed ska gälla för arbetet (kravbestämning).
Anläggningskännedomen innebär klargörande av
• vilka elinstallationsarbeten arbetet omfattar,
• vilket utförande den del av anläggningen som
elinstallationsarbetet omfattas av har innan arbetet, och
• om elinstallationsarbetet innebär en sådan förändring i
anläggningen att arbetet måste utföras med andra
utförandekrav än de som gällde för anläggningen innan
arbetet.
Kravbestämningen innebär en bedömning av vilka krav som ska
gälla för elinstallationsarbetet, med hänsyn till
anläggningskännedomen enligt andra stycket.
De system och rutiner som omfattas av egenkontrollprogrammet
ska säkerställa att kravbestämningen görs om för det fall
förutsättningarna enligt andra stycket förändras under arbetets
gång.
Bemanning

9 § Egenkontrollprogrammet ska innehålla de system och de
rutiner som krävs för att säkerställa
• att de som ska utföra elinstallationsarbete har relevant
auktorisation som elinstallatör eller ingår i företagets
egenkontrollprogram, och
• att de har den kompetens som behövs för arbetet enligt 3 kap.
5 §.

Kontroll av utfört arbete

10 § Egenkontrollprogrammet ska innehålla de system och
de rutiner som krävs för att det inför varje elinstallationsarbete bestäms kontrollens omfattning för att säkerställa att
det utförda arbetet uppfyller kraven enligt 2 kap.
11 § Egenkontrollprogrammet ska innehålla system och
rutiner för att säkerställa att det utförda arbetet kontrolleras
på det sätt som bestämts enligt 3 kap. 10 §.
Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner för hur fel
och brister som upptäcks i kontrollen hanteras och följs upp.

Fortlöpande arbete med egenkontrollen

Hur uppföljning av egenkontrollen görs

12 § Elinstallationsföretaget ska genomföra den uppföljning som
krävs för att säkerställa att företagets rutiner fungerar och att
företagets egenkontroll är tillräcklig. Hur denna uppföljning görs
ska framgå av egenkontrollprogrammet.
13 § Egenkontrollprogrammet ska uppdateras i samband med
förändringar som har betydelse för egenkontrollen.
Elinstallationsföretaget ska minst en gång per år göra en översyn
av egenkontrollprogrammet och försäkra sig om att
registreringen hos Elsäkerhetsverket är aktuell.

Versionshantering
[Frivilligt att använda]
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