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Intyg om praktisk erfarenhet - Genomförd före 1 juli 2017 
För ansökan om auktorisation A, AL eller B 

1. Intyget gäller för
Namn Personnummer/födelsedatum 

2. Uppgifter om anställningen
Personen som ansöker om auktorisation och jag som elinstallatör har varit anställda i samma företag under tiden som den praktiska erfarenheten har genomförts 

 Ja  Nej, gå direkt vidare till punkt 3 
Företagsnamn Organisationsnummer 

Anställd som 

Anställningen påbörjades (åååå-mm-dd) Anställningen avslutades (åååå-mm-dd) 

 Anställningen pågår fortfarande 

3. Undantag från anställningsförhållande
Personen som ansöker om auktorisation och jag som elinstallatör har inte varit anställda i samma företag under tiden som den praktiska 
erfarenheten har genomförts. Undantag enligt tidigare gällande föreskrifter har tillämpats. Omfattningen av arbetet och överinseendet finns 
dokumenterat och bifogas med detta intyg. 
Arbetet påbörjades åååå-mm-dd Arbetet avslutades åååå-mm-dd 

 Dokumentation bifogas (obligatorisk) 

4. Praktisk erfarenhet
Ange under hur lång den tid samt inom vilken/vilka anläggningstyper som den praktiska erfarenheten har genomförts 

 Antal år Antal månader 

Begränsade elinstallationsarbeten 
(arbete i befintlig gruppledning med nominell spänning till och med 1 000 V AC och 1 500 V DC). 

Elinstallationsarbete på lågspänningsanläggningar 
(nominell spänning till och med 1 000 V AC och 1 500 V DC). 

Elinstallationsarbete på högspänningsanläggningar 
(nominell spänning över 1 000 V AC och 1 500 V DC). 

5. Underskrift
Genom att underteckna denna handling intygar jag att den praktiska erfarenheten har genomförts under mitt överinseende i den 
omfattning och med det innehåll som beskrivits ovan. Elsäkerhetsverket kan kontakta mig vid eventuella frågor kring detta. 

Namn Auktorisationsnummer/Personnummer 

Telefon dagtid E-postadress 

Datum Underskrift 

E LS Ä K E R H E TS V E R K E T  
Box 4, 681 21 Kristinehamn 

TE L  010-168 05 00 
F A X  010-168 05 99 

E -P OS T  registrator@elsakerhetsverket.se 
W E B B  www.elsakerhetsverket.se 

OR G. N R  202100-4466 
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Så här fyller du i blanketten 
Vid en ansökan om auktorisation behöver den som ansöker bifoga intyg om praktisk erfarenhet till 
sin ansökan. Detta intyg ska fyllas i av den elinstallatör som haft överinseende över de elinstallations-
arbeten som den sökande har genomfört.  

Mer information om praktisk erfarenhet finns på Elsäkerhetsverkets webbplats, 
www.elsakerhetsverket.se 

1. Intyget gäller för
Fyll i namn och personnummer på den som intyget gäller för. Om personen saknar svenskt 
personnummer anges födelsedatum (åååå-mm-dd). 

2. Uppgifter om anställningen
Fyll i JA eller NEJ. 
• Om du väljer NEJ går du direkt vidare till punkt 3.
• Om du väljer JA, fyller du i namn och organisationsnummer på det företag där den praktiska

erfarenheten har genomförts. Ange anställningens start och slutdatum samt vad personen som
söker auktorisation har varit anställd som.  Om anställningen fortfarande pågår kryssar du i rutan
”Pågår fortfarande”.

3. Undantag från anställningsförhållande
Den här punkten fylls i om du som elinstallatör och personen som ansöker om auktorisation inte var 
anställda i samma företag när den praktiska erfarenheten genomfördes. 

Ange under vilken tidsperiod du har haft överinseende över de elinstallationsarbeten som genomförts. 

För att ett undantag från anställningsförhållande ska ha kunna tillämpats måste omfattningen av 
elinstallationsarbetet och överinseendet vara dokumenterat. Dokumentationen är obligatorisk och ska 
bifogas detta intyg. Bekräfta detta genom att markera med ett kryss. 

4. Praktisk erfarenhet
Här anger du vilken/vilka anläggningstyper som den praktiska erfarenheten har genomförts på och 
under hur lång tid. Praktisk erfarenhet för begränsade elinstallationsarbeten samt elinstallationsarbete 
på låg- respektive högspänningsanläggningar ska redovisas separat.  
En person kan genomföra praktisk erfarenhet under överinseende av olika elinstallatörer eller vid 
olika tillfällen. Därför är det viktigt att du intygar den praktiska erfarenheten även om det endast är en 
del av den totala tiden som krävs för auktorisation. 

5. Underskrift
Här fyller du som elinstallatör i dina uppgifter samt skriver under. Kom ihåg att du själv måste ha en 
auktorisation som minst omfattar det elinstallationsarbete som genomförts och som ska intygas. 
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Behandling av personuppgifter 
När du intygar praktik åt någon som ansöker om auktorisation som elinstallatör kommer 
Elsäkerhetsverket att behandla personuppgifter om dig.  

Elsäkerhetsverket behandlar dina personuppgifter för att kunna pröva ansökan om auktorisation för 
den person vars praktiska erfarenhet du intygar. Elsäkerhetsverket kan komma att ta kontakt med dig 
för att få ytterligare uppgifter om längd, innehåll och andra förutsättningar för den praktiska 
erfarenhet som du intygat. 

Vad gör vi med uppgifterna? 
Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet. Det innebär att handlingar som skickas till oss eller 
upprättas hos oss diarieförs och arkiveras samt blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas 
ut enligt offentlighetsprincipen.  

Läs mer om vår personuppgiftsbehandling och förhållandet till offentlighetsprincipen på vår 
webbplats - https://www.elsakerhetsverket.se/personuppgiftsbehandling.   

Laglig grund 
För att Elsäkerhetsverket ska få behandla personuppgifter krävs att det finns en rättslig grund för 
behandlingen. Den rättsliga grunden för aktuell behandling är artikel 6. 1.e i dataskyddsförordningen, 
vilket innebär att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett 
led i Elsäkerhetsverkets myndighetsutövning. 

Dina rättigheter 
När vi behandlar personuppgifter om dig har du ett antal rättigheter. Du kan bland annat be om att få 
information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig. Läs mer om dina rättigheter och hur du 
kontaktar oss på https://www.elsakerhetsverket.se/dina-rattigheter.  

 

 

https://www.elsakerhetsverket.se/personuppgiftsbehandling
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1
https://www.elsakerhetsverket.se/dina-rattigheter
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