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Inledning 

Svensk Ventilation har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ny 

elinstallatörslag. Vi är en branschförening som omfattar 100 företag och med ca 

10 000 medarbetare.  

 

Med anledning av att våra medlemsföretag kommer att omfattas av den nya 

elinstallatörslagen vill vi härmed lämna nedanstående synpunkter. 

 
 

Sammanfattning av synpunkter 

I en ny elinstallatörslag bör en lägre behörighetsnivå motsvarande BB1 bibehållas för 

”anslutning och installation av anordningar”. Detta är viktigt för de i ventilations-

branschen som behöver en mer begränsad behörighet för att kunna utföra de 

installations-, service- och garantiåtaganden som blir aktuella i en normal verksamhet. 

Ventilationsbranschens företag behöver ha möjlighet att ansluta eller koppla loss fast 

anslutna elektriska anordningar vid exempelvis servicearbeten. Elektriska anordningar 

som är vitala komponenter i en ventilationsanläggning.   

 

Vi anser att en rimlig utgångspunkt är att det ska finnas minst en på företaget som har 

elbehörigheten. Oberoende av det så måste alla som utför elarbeten ha en elkompetens 

som uppfyller kravet på personsäkerheten (arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön) och 

givetvis även kompetens inom delen som berör elinstallationen (delegerat från den 

som har elbehörigheten). 

 

 

Bakgrund  
Vi vill betona att vi inte har något emot att kompetens säkras och visas genom 

personliga examineringar. Kraven på kompetens bör dock vara nyanserade och 

varieras beroende på omfattningen av det arbete som personen önskar utföra. Att ställa 

alltför höga kompetenskrav på personer som endast utför begränsat arbete i 

elinstallationsanläggningar, kan inte anses vara ekonomiskt försvarbart eller 

resurseffektivt. Initialt är det därför viktigt att belysa tvärfackligheten i det 
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elinstallationsarbete som sker. Företagen i ventilationsbranschen, liksom närliggande 

branscher inom fastighetssektorn, måste alla ha behörighet för elinstallation idag. 

Normalt är den begränsad till BB1. Detta är en behörighet som behövs för att kunna 

utföra de installations-, service- och garantiåtaganden som blir aktuella i den normala 

verksamheten. Vi konstaterar att i förslaget föreslås denna behörighet försvinna. Det är 

rimligt att det finns en behörighet som är anpassad till den typ av arbeten som utförs i 

ventilationsbranschen.       

     

 

Avslutande synpunkter 

Vi anser och tror att det finns en risk att det nya föreslagna systemet inte kommer att 

fungera i praktiken och att det inte räcker med en typ av behörighet. 

 

Med anledning av detta anser vi att en lägre behörighetsnivå motsvarande BB1 

bibehålls för ”anslutning och installation av anordningar”. 

 

Vi vill med detta tacka för att vi fått lämna synpunkter på förslaget till ny 

elinstallatörslag. 
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