För dig som behöver hjälp med elen

”Känns tryggt
att veta att allt
blev rätt
utfört”

Nyhet för dig som
ska köpa eltjänster
Varje år inträffar alldeles för många bränder
i våra hem på grund av felaktigt utförda
elinstallationer. Det är naturligtvis oerhört
allvarligt, inte minst för människors hälsa och
liv. Men det innebär också stora kostnader för
samhället.
Trygga Eljobb är en ny tjänst som är till
för dig som konsument. Den visar vägen till
seriösa företag som använder utbildade och
certifierade elektriker.
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”Vi gör mycket
själva, men
aldrig elen”

Därför startar vi
Trygga Eljobb
Genom undersökningar vet vi att konsumenterna verkligen försöker göra rätt och få sina
elinstallationer rätt utförda, men det är inte
enkelt. Det är inte lätt att veta allt om sitt eget
ansvar som anläggningsägare. Det är heller
inte lätt att veta om arbetet verkligen utförs
av utbildade och certifierade elektriker.
Vi har därför valt att starta Trygga Eljobb
för att du som konsument ska känna dig trygg
med att du får en utbildad och certifierad
elektriker med kollektivavtal som utför jobbet
enligt de krav som lagstiftningen sätter upp.
Vi kontrollerar även att företagen är registrerade hos Elsäkerhetsverket.

Godkända företag får använda
märkningen i sin marknadsföring.

Vad är Trygga Eljobb?
Trygga Eljobb är ett initiativ från fackförbundet
Elektrikerna. Vi vill stärka konsumenternas
möjligheter att göra enklare och säkrare val
av elinstallationsföretag genom vår hemsida
tryggaeljobb.se. Där finns all information om
företag som är certifierade och vad man bör
tänka på när man anlitar en elektriker.
Vi vill ha en säkrare elbransch. Både för dig
som konsument och för oss som jobbar i den.
Och vi vill premiera seriösa företag som tar
säkerheten på allvar. Det är vårt enda intresse.
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Vad säger lagen?
Som ägare till ett hus är du även så kallad
innehavare och enligt lag ansvarig för att
elinstallationerna är riktigt utförda. Det är
ditt ansvar. Inte elfirmans.
Tyvärr är lagstiftningen för svag på detta
område. Den säger bara att företaget ska ha
minst en auktoriserad elinstallatör och inneha
ett egenkontrollprogram. Det är ingen garanti
för att det är en certifierad elektriker som utför själva arbetet. Då står du där med ansvaret
om något skulle gå fel. Vilket såklart också
påverkar dina möjligheter att få ersättning
från ditt försäkringsbolag.
Genom att anlita ett företag med kollektivavtal kan du känna dig trygg med att den
elektriker som utför jobbet alltid är certifierad.
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För dig som ska köpa eltjänster

Hitta Ditt trygga
elföretag här
Välj län

Vilka krav ställer
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Vad kan jag hitta på
tryggaeljobb.se?
På vår hemsida får du helt kostnadsfritt stöd
och hjälp med frågor du har kring elinstallationer. Här hittar du allt du behöver för att kunna
göra ett tryggt val.
Det finns inte några kommersiella intressen
bakom hemsidan. Här möter du ingen reklam
bara ren information och fakta.
På tryggaeljobb.se kan du bland annat:
•

Söka efter trygga elföretag på din ort

•

Fråga en elektriker

•

Får råd om vad man gör om man
inte är nöjd

Välkommen att pröva Trygga Eljobb!

Varför behövs Trygga Eljobb? För att vi vill
ha en säkrare elbransch. Både för dig som
konsument och för oss som jobbar i den.
Vi vill premiera seriösa företag som tar
säkerheten på allvar. När det gäller elarbeten kan felaktiga och slarviga installationer
få ödesdigra konsekvenser, både för dig
som innehavare och för elektriker som i
framtiden ska utföra underhåll och åtgärder
på anläggningen.
Genom att anlita ett företag med kollektivavtal vet du att jobbet kommer att
utföras av en certifierad elektriker.
Läs mer här:
tryggaeljobb.se
sef.se
2018
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