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Ansökan om auktorisation som elinstallatör
1. Personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Personnummer/ Födelsedatum

Ort

Land

Adress

Postnummer

E-postadress

Telefon dagtid

2. Auktorisationstyp
På nästa sida kan du se vilka olika auktorisationstyper som du har att välja mellan.
Ange vilken auktorisationstyp ansökan avser

3. Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är 1 660 kronor och betalas in till Elsäkerhetsverkets bankgiro 503-0333. För inbetalningar utanför Sverige betalas
ansökningsavgiften in till IBAN: SE2012000000012810104492, SWIFT/BIC: DABASESX.
Glöm inte att ange ditt namn och personnummer/födelsedatum som referens på betalningen.
Ja, ansökningsavgiften är betald. Datum för inbetalningen

4. Checklista
För att din ansökan ska vara komplett är det viktigt att du bifogar dokument enligt checklistan nedan. De ska visa att du uppfyller kraven för
den auktorisation som du har ansökt om. Information om detta hittar på Elsäkerhetsverkets webbplats.
Utbildning
Kopior på intyg eller betyg som styrker din utbildning.
Praktisk erfarenhet
Intyg på praktisk erfarenhet. Använd blankett som har fastställts av Elsäkerhetsverket, dessa finns på vår webbsida
www.elsakerhetsverket.se.
Auktorisation/legitimation/certifikat i ett annat EU/EES land
Kopia av dina handlingar på originalspråk.

5. Övriga upplysningar

6. Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift
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Ansökan skickas till:

Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn

ELSÄKERHETSVERKET

TEL

010-168 05 00

E - P O S T registrator@elsakerhetsverket.se

Box 4, 681 21 Kristinehamn

FAX

010-168 05 99

WEBB

www.elsakerhetsverket.se

ORG.NR

202100-4466
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Information
När både ansökningshandlingarna och ansökningsavgiften har kommit in till Elsäkerhetsverket
kommer vi att meddela dig att din ansökan är klar för handläggning. Ansökningarna behandlas i
turordning.
Om ansökningsavgiften inte har inkommit till Elsäkerhetsverket inom 7 dagar efter att vi har tagit
emot dina ansökningshandlingar, kommer vi att skicka ett föreläggande om betalning till dig. Om du
inte betalar ansökningsavgiften inom angiven tid kommer din ansökan att avvisas, se 11§
avgiftsförordningen (1992:191).

Så här fyller du i blanketten
1. Personuppgifter
Om du inte har svenskt personnummer anger du ditt födelsedatum (åååå-mm-dd)
2. Auktorisationstyp
Auktorisationstyperna som finns att ansöka om är:
A

Fullständig auktorisation
Alla elinstallationsarbeten
AL Auktorisation lågspänning
Alla elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar.
B Begränsad auktorisation
Elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar begränsat till arbete i befintlig gruppledning
som innebär:
1. att installera och flytta ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar,
2. att fast ansluta elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don samt förläggning
och anslutning av kablar som tillhör donen, samt
3. att koppla loss elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don och kablar.

3. Ansökningsavgift
Ansökningsavgiften är 1 660 kronor och betalas in till Elsäkerhetsverkets bankgiro 503-0333. För
inbetalningar utanför Sverige betalas ansökningsavgiften in till IBAN: SE2012000000012810104492,
SWIFT/BIC: DABASESX. Glöm inte att ange ditt namn och personnummer/födelsedatum som
betalningsreferens eller meddelande. Detta behövs för att vi ska kunna se att det är just din ansökan
betalningen avser.
4. Checklista
För att få en auktorisation ställs krav på utbildning och praktisk erfarenhet. Var noga med att ta reda
på vilka krav som ställs för den auktorisationstyp som du vill ansöka om. Information om detta hittar
du i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4 och på Elsäkerhetsverkets webbplats.
5. Övriga upplysningar
Här kan du uppge om du t ex har en auktorisation sedan tidigare eller om det är något annat du vill
meddela oss.
6. Underskrift
Genom att underteckna blanketten intygar du att uppgifterna du lämnar med din ansökan är riktiga.
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Behandling av personuppgifter
När du ansöker om auktorisation som elinstallatör kommer Elsäkerhetsverket att behandla
personuppgifter om dig.
Elsäkerhetsverket behandlar dina personuppgifter för att kunna pröva din ansökan om auktorisation.
Om du beviljas en auktorisation kan Elsäkerhetsverket komma att använda dina personuppgifter för
att utföra tillsyn eller lämna viktig information om exempelvis regelförändringar till dig.

Vad gör vi med dina personuppgifter?
Om du åberopar utländska meriter i din ansökan kommer Elsäkerhetsverket vid behov att
•
•

lämna dina uppgifter till Universitets- och Högskolerådet (UHR) för bedömning av utbildningen,
lämna dina personuppgifter till den behöriga myndigheten i det EES land varifrån du åberopar
dina yrkeskvalifikationer. Detta för att utreda om du är behörig att utöva yrket i en annan stat
inom EES.

Om prövningen resulterar i en beviljad auktorisation kommer ditt namn, personnummer eller
födelsedata (om personnummer saknas) och bostadsadress registreras i det register över elinstallatörer
som Elsäkerhetsverket är skyldiga att föra enligt 26 § elsäkerhetsförordningen (2017:218).
Om du uppgett ett svenskt personnummer görs varje månad en körning mot de uppgifter som du
angett till Skatteverkets folkbokföringsregister. Om du angett en ny folkbokföringsadress eller ändrat
ditt namn kommer vi att föra över dessa uppgifter till vårt register över elinstallatörer. Detta görs för
att vi alltid ska ha korrekta kontaktuppgifter till dig. Vi hämtar dessa uppgifter hos Bisnode Business
Information Group AB, 556681-5725.
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. Du kan läsa om dina rättigheter och hur du
kontaktar oss på https://www.elsakerhetsverket.se/dina-rattigheter.

