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 Elektriska 

Installatörsorganisationen, EIO ELSÄKERHET 
Svenska 

Elektrikerförbundet, SEF 

1 KONTROLL 

  Instruktioner, se sida 2. 

Delegering av arbetsuppgifter som ingår i 
kontrollansvaret för ett projekt eller för 
service och mindre arbeten 

 

Företag 

      
Elkontrollsamordnare/elinstallatör 

      

2 Delegering av arbetsuppgifter som ingår i kontrollansvaret för ett projekt 

 Ensamarbete                        Arbete där fler än en montör deltar 

Arbetsorder Projekt 

            

3 Delegering av arbetsuppgifter som ingår i kontrollansvaret för service och mindre arbeten 

 Ensamarbete                        Arbete där fler än en montör deltar 
Arbetets art, se bilaga nr 

      
Delegeringen avser perioden fr.o.m. år, månad, dag t.o.m. år, månad, dag  OBS! Perioden får ej överstiga 12 månader 

            

4 Kontroll och provning 
I arbetsuppgiften för detta/dessa arbeten ingår att (exempelvis besiktiga okulärt och prova med utrustning), se bilaga nr 

      

I den delegerade arbetsuppgiften ska alltid ingå att utföra kontroll av skyddsledarkretsens kontinuitet till samtliga 
utsatta delar. 

5 Ersättning 
Om delegation innefattar kontroll av andra arbetstagares arbeten träffas överenskommelse om kompensation. Överenskommelse om kompensation är träffad, se bilaga 

      

6 Bekräftar mottagande av delegeringen 
Ort och datum 

      
Mottagarens namnteckning Namnförtydligande 

       
Elkontrollsamordnarens/elinstallatörens namnteckning Namnförtydligande 

       

7 Återlämnande av delegering 

 Arbetsuppgiften utförd                     Annan orsak 
Ort och datum 

      
Den ovan delegerade Namnförtydligande 

       
Elkontrollsamordnarens/elinstallatörens namnteckning Namnförtydligande 

       

Upprättas i två exemplar 
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KONTROLL  
 
För företag som arbetar under installationsavtalets tillämpningsområde gäller mellan EIO och SEF träffad överenskommelse om gemensam 
syn på elsäkerheten. EIO och SEF har därför gemensamt utarbetat blanketten ”Kontroll - Delegering av arbetsuppgifter som ingår i 
kontrollansvaret för ett projekt eller för service och mindre arbeten”. Om andra blanketter används ska alla uppgifter från den av parterna 
gemensamt framtagna blanketten finnas med.  

Innan del av elektrisk starkströmsanläggning, på vilken arbete har utförts, får tas i drift ska den ha kontrollerats av elinstallatör. Därmed 
menas att kontrollen utförs antingen av elinstallatören eller av person som erhållit delegation från honom.  
Anläggningsdel som inte är kontrollerad enligt ovan får inte driftsättas. 

Företaget bör ha en rutin/system för att försäkra sig om att kontrollen och dokumentationen av kontrollen sker på ett systematiskt sätt. 
 

 
1.  Delegering av arbetsuppgifter som ingår i kontrollansvaret för ett projekt eller för service och mindre arbeten ska ske skriftligen. 

2.  Ska fyllas i då kontrollen avser ett projekt.  
Ange i kryssrutorna om kontrollen avser ”ensamarbete” eller ”arbete där fler än en montör deltar”.  
Om bägge varianterna kan bli aktuella kryssas bägge rutorna.  
Om arbetet avser ”där fler än en montör deltar” ska överenskommelse om kompensation träffas mellan 
elkontrollsamordnaren/elinstallatören och delegerad montör.   
Om tiden för projektet förlängs utan att arbetsuppgiften förändras behöver ingen ny delegering ske och ingen ny överenskommelse om 
kompensation träffas. 

3.  Ska fyllas i då kontrollen avser service och mindre arbeten.  
Ange i kryssrutorna om kontrollansvaret avser ”ensamarbete” eller ”arbete där fler än en montör deltar”.  
Om bägge varianterna kan bli aktuella kryssas bägge rutorna.  
Om arbetet avser ”där fler än en montör deltar” ska överenskommelse om kompensation träffas mellan 
elkontrollsamordnaren/elinstallatören och delegerad montör.  
Ange vilken art av arbeten som kan vara aktuella t ex lågspänningsanläggningar, service, installation av bostäder etc.  
Flera arter av arbeten kan anges.  
Delegeringen får ej överstiga 12 månader. 
 
I samband med delegeringen och överlämnandet av instruktioner och anvisningar ska elkontrollsamordnaren/elinstallatören försäkra sig 
om att montör som mottagit delegeringen har de kunskaper och färdigheter som fordras för arbetet. 

4.  Varje installation ska under uppbyggnad eller kompletterande montage samt innan den tas i bruk besiktigas okulärt och provas i 
betryggande omfattning för kontroll av att gällande regler är uppfyllda.                                                                                                
 
Följande checklistor för kontrollen: 
Kontroll under montage (art.nr. 051962) 
Kontroll före idrifttagning TN-C (art.nr. 051963) 
Kontroll före idrifttagning TN-S (art.nr. 051964) 
Kontroll av mindre arbeten (art.nr. 051965) 
 
Annan kontroll kan t ex avse kabelns area och avsäkring, rotationsriktning, jordfelsbrytarens funktion m m. 
 
Det är viktigt att elkontrollsamordnaren/elinstallatören är tydlig om vilka arbetsuppgifter som ingår i kontrollen och att han instruerar 
montören vid överlämnandet av ritningar, beskrivningar, instruktioner, instrument, mätutrustning och anvisningar samt lämnar 
kontrollinstruktioner som är relevanta för den aktuella arbetsuppgiften.  
 
Elkontrollsamordnaren/elinstallatören måste också försäkra sig om att montören förstått innebörden och omfattningen av arbetsuppgiften.
 
Montör som delegerats arbetsuppgifter som ingår i kontrollansvaret kan inte göras ansvarig mot hela föreskriften. 
 
Montören ska utföra sin arbetsuppgift på ett fackmannamässigt och föreskriftsenligt sätt i enlighet med ritningar, beskrivningar, 
instruktioner och anvisningar. Arbetet ska kontrolleras mot överlämnade ritningar, beskrivningar, instruktioner och anvisningar. 
 
Kontrolldokumentationen ska signeras av montören efter utförd kontroll. 
  

5.  Överenskommelse om kompensation ska vara skriftlig och träffas i samband med delegeringen.  
Kompensationen ska t ex kunna  
- utgå som ett tillägg på månadslönen  
- utbetalas som en engångssumma för det enskilda uppdraget  
- utgå i form av ledighet utan avdrag på månadslönen  
- eller annan anställningsförmån  
Om uppdraget återlämnas/återtas bortfaller aktuell kompensation. 
 
Överenskommelse om kompensation ska, oavsett form, anknytas till uppdraget, vilket innebär att kompensation för uppdraget avser viss 
typ/typer av arbeten ska gälla för en period om högst ett år och vid projekt för den period uppdraget avser. Kompensationen ska motsvara 
minst 2 % av månadslönen/174 per timme. 

6.  Genom underskrift bekräftas mottagandet av delegeringen. 

7.  Återlämnande av uppdraget ska ske efter det att arbetsuppgiften är slutförd. Om den delegerade avser återlämna uppdraget av annan 
orsak ska samråd med elkontrollsamordnaren/elinstallatören ske före återlämnandet. 
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