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ELSÄK-FS 2013:1 och dess inlåsningseffekter gällande behörighet på grund av
praktikkraven som i princip kräver att man arbetar minst ett år i ett
elinstallationsföretag.

Kyl & Värmepumpföretagen, VVS Företagen och Svensk Ventilation är branschorganisationer inom
installationsbranschen och samlar ca 3000 medlemsföretag och som sysselsätter ca 45 000 medarbetare.

De nya behörighetskravens inverkan på värme-, ventilation- och kylbranschen
Vid nybyggnation utgör idag installationsarbeten ca 60 % av byggkostnaden. Minst hälften av
installationskostnaderna kan hänföras till byggnadens klimatisering. Det är stort fokus på att minska
energianvändningen i våra fastigheter. När det gäller den beslutade halveringen av energi-
användandet till år 2050, är det den befintliga bebyggelsen som står för större delen av potentialen.
Värme-, ventilation- och kylbranschen kan starkt bidra till den energieffektivisering som krävs. En av
flaskhalsarna för att uppnå de uppsatta energimålen kan enligt vår bedömning vara ELSÄK-FS 2013:1
och dess inlåsningseffekter gällande behörighet på grund av praktikkraven som i princip kräver att
man arbetar minst ett år i ett elinstallationsföretag. Det är dock viktigt att det finns regelverk för
olika typer av behörigheter, som gör elinstallationsarbetena säkra men som samtidigt inte ger
inlåsningseffekter för vissa typer av arbeten. Inom värme, ventilation och kyla finns många små
företag där det nya behörighetskravet skapar just inlåsningseffekter. Konsekvenserna blir att många
arbeten som utförs idag inte kan utföras såvida inte ett elföretag tas in. Detta slår särskilt hårt i
glesbygden där avstånden är långa. Det blir ohållbart och kunderna kommer inte vara beredda att
betala för den merkostnad detta medför. Servicearbeten och energieffektiviseringsåtgärder riskerar
att hämmas om kostnaderna drar iväg. Allt detta förvårar att uppnå de uppsatta energimålen.

Gällande för alla installatörer
Nya föreskriftens krav på praktik intygad av annan behörig anställd i samma företag, gör det väldigt
svårt för små företag att uppfylla kraven och därmed elsäkerheten. Nybildande av företag kan endast
ske av personer som redan har behörighet.

Flera yrkeslinjer ger idag de teoretiska kunskaperna motsvarande kraven för BB1 behörighet.
Personer som gått dessa utbildningar kan inte få sin behörighet på grund av praktikkraven som i
princip kräver att man arbetar minst ett år i ett elinstallationsföretag.

En värmepump, kyl- eller ventilationsanläggning innefattar idag inte bara aggregatet (anordningen)
utan i de flesta fall också kringutrustning. Kringutrustning som består av pumpar, fläktar, styrventiler
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eller andra enheter styrs alltid från centrala aggregat, men kan på grund av placering ha separat
matn ing från elcentralen (anläggning).

Servicearbeten för en tekniker
Den stora mängden elarbeten utförs i samband med service. Vid i stort sett varje service- och
underhållsarbete utförs elarbete i form av el- och/eller styrteknik till minst 50 %.

Vid installation av dessa anläggningar arbetar teknikerna ca 20 % av tiden med styr och el.

Kyl & Värmepumpföretagen har vid flera tillfällen tagit del av avslag för anställda i våra
medlemsföretag. Vi har kunnat konstatera att de arbetar med anläggningar med kringutrustning,
som enligt definitionen innehåller arbete med både anordning och anläggning. Vi kan inte se annat
än att preciseringen av det praktiska arbetet vid ansökan om behörighet inte varit tillräckligt utförligt
beskrivet och att därför omfattningen inte framgått tillräckligt klart för era handläggare.

Dessutom har Kyl & Värmepumpföretagen infört en ny teknikerkategori “Diplomerad Kyl &
Värmepumptekniker” där krav finns ställt från beställarsidan, som främst vid service inte kan
acceptera att det behöver vara flera yrkeskategorier närvarande, då arbetet utförs av en kyltekniker.

För att ni bättre skall kunna bedöma dessa elarbetens omfattning, som i detta exempel är en
butikskylanläggning, bifogar vi ingående elscheman. Omfattningen på denna kylanläggning är relativt
stor, men principen är densamma även för mindre anläggningar.

För att inte få stopp i verksamheten hos våra företag, ber vi om snabb behandling och ställer givetvis
upp med ytterligare information om så önskas.

Sammanfattning
Kyl & Värmepumpföretagen, VVS Företagen och Svensk Ventilation ställer sig helt bakom
förändringar som leder till att höja elsäkerheten och välkomnar detta arbete. Vi ser dock stora
praktiska hinder för våra branscher i och med den nya föreskriften, ELSÄK-FS 2013:1, och önskar
därför en snabb behandling av nedan beskrivna önskemål.

• Innefatta elinstallationsarbeten beskrivna ovan som godkänd praktik för behörighet.

• Gör det möjligt att avlägga ett praktiskt prov för att påvisa tillräcklig kompetens för att få
den praktiska delen godkänd om tveksamhet råder om den intygade praktikens
omfattning.
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