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Svensk Ventilations yttrande over ElbehOrighetsutredningens
slutbetänkande E!säkerhet — en Iedningsfrâga (‘SOU 2014:89)

Svensk Ventilation r en branschorganisation for ventilationsforetag i $verige.
Medlemmarna är tiliverkare, installatOrer, serviceforetag, âterfOrsäijare och
konsulter. Tilisammans sysseisatter vâra rnedlemsforetag cirka 10 000 personer
och omsätter ca 14 miljarder kronor per är i Sverige. Svensk Ventilations vision
är ett energieffektivt och hälsosamt inornhusklimat fOr alla.

Svensk Ventilations yttrande

Svensk Ventilation är positiv till utredningens forslag om att Overinseendet tas bort
och ersätts med ett krav pa egenkontroliprogram. Ett elinstallationsforetag som viii
utfora elinstallationsarbete pa starkstrOmsanlaggningar rnâste enligt fOrsiaget framöver
ha minst en auktoriserad elinstallatOr fast knuten till verksamheten, ett
egenkontroliprogram som garanterar att verksamheten bedrivs enligt gallande
bestämmelser och att elinstallationer utförs av personer med tillrackliga
yrkeskunskaper samt att kontroll sker i betryggande omfattning innan en anlaggning
tas I bruk.

Egenkontroll är ett vanligt fOrekommande kvalitetskontrollsystem mom andra delar av
naringslivet. Var utgàngspunkt ir att de nya krav som utredningen fOreslâr kommer att
gynna de foretag som aktivt arbetar fOr att uppratthâlla en hog nivâ pa elsäkerheten.
fOrandringen innebär att ansvaret fOr elinstallationsarbetena primärt laggs pa fOretaget
och dess ledning. Det är en fOrandring som Overensstämmer med hur ansvaret for till
exempel arbetsmiljOn är fOrdelad. Befintiig ordning där elinstailatOrens arbetsuppgifter
regelmassigt delegeras till yrkesmannen ersätts därmed av tydliga beskrivningar av hur
verksamheten ska organiseras och arbetet fOrdelas och utfOras.

Egenkontroil fOrekommer redan i flera andra branscher och vir bedOmning ar att
kravet pa att dokumentera organisation och verksamhetsrutiner i kombination med
anmalningsplikten till Elsäkerhetsverket kommer att innebära en tydlig
konkurrensfOrdel fOr seriOsa aktOrer.

Det r oerhOrt viktigt att varje enskilt fOretag pa egen hand far utforma egenkontrollen
utifran sin verksamhets fOrutsattningar, men det yore olyckligt om det uppstar fOr stora

Svensk Ventilation

Postadress BesOks-/Leveransadress Telefon E-post

Box 47103 Marieviksgatan 19 C 08-762 75 00 info@svenskventi1ation.se
100 74 Stockholm 10074 Stockholm Hemsida

www. svenskventilation.se



2(3)

skilinader mellan olika egenkontroliprogram. Mftnga elteknikforetag, ar verksamma
mom flera installationsbranscher och for att undvika missfOrstând och
sarnmanblandning olika egenkontroilsystern emellan bOr Elsakerhetsverket utarbeta ett
ramverk och ange egenkontrollens huvudsakilga innehäli. FOr Elsäkerhetsverkets
vidkommande bOr Overgripande riktlinjer dels underlätta tilisynen, dels gOra det lättare
for myndigheten att revidera fOreskrifterna i takt med teknikutvecldingen.

Vi stodjer utredningens fOrsiag att foretaget ska ha en eiinstallatör knuten till
verksamheten. Den flexibilitet sorn blir resultatet av att det absoluta anstallningskravet
tas bort kommer inte desto mindre att välkomnas av mindre fOretag.

Vi noterar fOr Ovrigt att kravet pa ett anstallningsfOrhâflande meilan elinstailatoren och
yrkespersonen tas bort. Detta är en väntad anpassning till EUs regler som redan i
praktiken pàverkar branschen genom Elsäkerhetsverkets fOreskrifter (2013:1).

Svensk Ventilation viii dock pàkalla regeringens uppmarksamhet gallande
elinstallatOrens fOrändrade roll. Enligt nuvarande lagar far elinstallationsarbete enbart
utfOras av en elinstallatOr eller yrkesman under dennes Overinseende. Utredningens
forsiag innebär att eiinstallatorens roll fOrändras. Vi delar utredningens slutsats att
olika typer av arbeten kräver olika krav pa kompetens och teknikutvecklingen bidrar
starkt till krav pa stor flexibilitet. Vi hade gärna sett att utredningen hade gjort en
utförlig analys av hur denna förändring pàverkar de praktik- och utbildnings
krav som kommer att ställas for de olika behörigheterna. Det har i nuvarande
system varit svárt att erhälla godkand praktik annat an hos elinstallationsforetag.

Konsumenttryggheten stärks med offentligt foretagarregister

Utredningen fOreslâr att de foretag som viii utföra elinstallationsarbeten pa en
anlaggning som tillhOr annan, till exempel hos villaagare eller annat foretag, mâste
anmäia verksamheten till Elsäkerhetsverket. Alla foretag som utfOr
elinstallationsarbeten pa egen anftiggning, till exempel en industri, ska uppfylla kraven
pa auktoriserad elinstallatOr och egenkontrollsystem, men behOver däremot inte
anmäla verksamheten.

Registret Over elinstallationsforetag som anmäit att de utfOr arbete pa annans
anlaggning blir offentligt och ska finnas tillgangligt pa Elsäkerhetsverkets webbplats
och vara sOkbart. En forutsattning fOr att registret ska vara tillfOrlitiigt är att det är
aktuellt och relevant. Elsäkerhetsverket maste därfOr lOpande se Over registret och
notera fOr fOretagen vasentliga organisationsfOrandringar sasom samgâenden och
namnbyten.

Det finns dock behov av fOrtydliganden. Svensk Ventilation anser inte att utredningen
har gett en tillfredställande definition av begreppet elinstallationsfOretag. Inte heller
har utredningen i tillracklig utstrackning klargjort nir ett fOretag ska anses utfOra
arbete pa annans anlaggning. Ska till exempel ett fOretag som utfOr elinstallations
arbeten at ett fOretag som ingâr i en och samma koncern omfattas av
anmalningsplikten? Denna fraga är viktig fOr industrin och behOver besvaras i det
fortsatta arbetet.
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Angeläget med översyn av behörighetskrävande elarbeten

Utredningen fOreslàr att Elsäkerhetsverket far i uppdrag att genomfora en oversyn av
vilka former av elinstallationer som bOr vara fOrenade med krav pa kompetens och
yrkeskunnande.

Svensk Ventilation är mycket positiv till en sâdan översyn. Det finns redan med
gaflande bestämmelser krav pa utförandet av elinstallationsarbete. Vad som inbegrips i
begreppet elinstallationsarbete är dock inte reglerat, trots att alla elarbeten inte är
behOrighetskravande.

Vi har fâtt signaler fran installationsbranschen att det finns svirigheter att tolka
gallande behOrighetskrav. När det är oldart hur olika arbetsuppgifter ska bedömas 5kar
risken att de utfOrs av okvalificerad arbetskraft. Det leder i sin tur ofta till felaktiga
installationer som pa sikt äventyrar elsäkerheten.

Men bristen pa kunskap far även andra konsekvenser. När installationsbranschen
upplever en osäkerhet om vi&a regler som galler leder det ofrânkomligen till Okade
kostnader. Istället fOr att Overlâta arbetsuppgifter som egentligen inte kräver
behorighet at andra yrkesgrupper, väljer mânga foretag, helire an att riskera att bryta
mot nãgra bestämmelser, att lâta elinstallatOrer eller yrkesman som arbetar under
Overinseende utfOra arbetet. Det blir ofta onodigt dyrt. N.r arbetsuppgifterna I ett
projekt enbart tillâts utfOras av en begransad arbetsstyrka leder det till Iangre ledtider,
vilket i sin tur riskerar att medfOra hOgre kostnader fOr bade foretaget och kunden.

Ett tydligare foretagsansvar främjar seriösa företag

$vensk Ventilation anser att servicearbeten sasom utbyte av t.ex. en fläkt eller
kylmaskin ska kunna utfOras av en installatOr som har kunskap att hantera
elanslutningen men framfOrailt kunskap om hur fläkten ska anslutas i
ventilationssystemet eller kylmaskinen i kylsystemet, dessa installationer är i vissa fall
reglerade i andra lagrum. Vi anser att det inte är rimligt och därmed inte troligt att
fastighetsagare eller industriagare kommer att acceptera att tva olika yrkeskategorier
skickas pa ett byte av en flakt.

Fragor med anledning av detta remissvar kan ställas till

Kontaktperson: Britta Permats
E-postadress: britta. permats @ svenskventilation.se
Telefon: 08 762 75 53
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