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Till: registrator@elsakerhetsverket.se 
 

REMISSVAR 
ELSÄKERHETSVERKETS FÖRSLAG TILL ETT NYTT FRAMTIDA BEHÖRIGHETSSYSTEM: 
SÄKRA ELINSTALLATIONER - ETT NYTT SYSTEM FÖR ELINSTALLATÖRER  
Diarie nr: 09EV836 
 
Servicesektionen inom Swepump är en organisation som bildades 2004 och 
består av ett 40-tal bolag. Servicesektionens medlemmar är företag som arbetar 
med reparationer, service och underhåll av pumpar och tillhörande produkter 
både för privatpersoner och för företag. Inriktningen är bred och kunderna finns 
bl a bland fastighetsägare, industrier, gruvor och papper/massa. 
 
Servicesektionens har sitt kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper AB som 
administrerar, servar och utvecklar branschföreningar åt näringslivet. 
 

Servicesektionens remissvar 
 
Servicesektionen inom Swepump stöder huvudsakligen det presenterade 
förslaget till ändring och skärpning av de behörigheter som gäller 
elinstallatörer. Att regelverket förenklas och förtydligas samtidigt som det sker 
en kvalitetssäkring och kompetenshöjning i en så central och betydelsefull 
bransch är positivt.  
 
Förändringen är dock mycket stor för en hel yrkeskår som utför service och kan 
ha en direkt, negativ påverkan på svensk industri. Denna servicesektor, som vi 
kan definiera som icke-elektriker, utgörs av en stor grupp av tekniker, 
fastighetsskötare, hissmontörer, ventilationstekniker m fl, vilka enligt förslaget 
ställs inför en omfattande förändring trots att de inte är elektriker. Om 
ändringen ska kunna ske utan allvarliga konsekvenser måste 
övergångsperioder och tidshorisonter omgående presenteras och dessutom 
vara väl tilltagna, något vi tar upp nedan under Betänkligheter samt 
Kompletterande förslag. 
 
Betänkligheter  
 
Det nya behörighetssystemet får stora konsekvenser för nära nog en hel yrkeskår 
av praktiker som arbetat inom elinstallationsrelaterade områden och som, i och 
med detta förslag, måste utbilda sig, omskola sig eller avsluta sitt yrkesliv. 
Förändringen som föreslås måste därför ske på ett försiktigt och väl balanserat 
sätt.   
 

  
2011-03-24  

  
  

  
Heléne Schultz, 08-7820823 
helene.schultz@teknikforetagen.se 
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Servicesektionen anser att förslaget bör kompletteras och förtydligas så att 
övergångsperioden bestäms gällande kostnader och tid så att genomförandet 
inte får negativa konsekvenser för denna och närliggande branscher. 
Övergångsperioden måste vara utdragen tidsmässigt för kategorin yrkesmän 
(minst 10 år) samt att kostnaden för avläggande av prov för 
elinstallatörsbehörigheten ska vara mycket låg. 
 
En alltför kort övergångsperiod med för snäva ramar och regler äventyrar även 
möjligheten att utbilda tillräckligt många personer. Detta skulle kunna innebära 
att äldre yrkesmän väljer att inte övergå i ett nytt system samtidigt som 
påfyllnaden av nya elinstallatörer och utbildning av befintliga blir otillräcklig. De 
ekonomiska och praktiska konsekvenserna för svensk industri skulle kunna bli 
omfattande och risken att detta inträffar är inte obetydlig enligt vår uppfattning. 
 
Kompletterande förslag 
 
Servicesektionen inom Swepump vill komplettera behörighetsnivåerna med 
ytterligare en nivå. Förutom de som har sin huvudsyssla som elinstallatörer finns 
en hel yrkeskategori av icke-elektriker inom ett stort antal serviceområden som 
kopplar i och ur elektronisk och elektrisk utrustning, t ex pumpar. Denna 
yrkeskategori skulle behöva en begränsad behörighet som ger rättighet att 
utföra ”Begränsad elinstallationsbehörighet” motsvarande dagens behörigheter 
BB1 eller BB2. Finns inte denna nivå så innebär det i praktiken att en 
pumptekniker inte kan ersätta en pump (eller liknande utrustning) i ett system 
utan att ha med en behörig elinstallatör, något som inte är möjligt med dagens 
antal behöriga elinstallatörer. Även kostnaden som fördyringen att medföra 
behörig elinstallatör vid alla dessa insatser innebär, kommer att bli väsentlig för 
svensk industri och det svenska samhället. 
 
Vi tackar för möjligheten att svara på remissen och ser fram emot en fortsatt 
dialog om detta. 
 
Kontakt: 
Robert Kingfors 
08-782 09 64 
Robert.kingfors@teknikforetagen.se 
 
Med vänlig hälsning 
 
Servicesektionen 
 
 
Jan Lundin Robert Kingfors 
Ordförande Sekreterare 

mailto:Robert.kingfors@teknikforetagen.se

