
Auktorisation som elinstallatör



Auktorisation 
som elinstallatör

Reglerat yrke
Det finns definierat i svensk lag vad som 

krävs för att få arbeta inom vissa yrken, 

till exempel en viss examen, auktorisation 

eller en legitimation.

Auktorisation
För att bli elinstallatör 

krävs en auktorisation.

Elsäkerhetsverket
Ansökan om auktorisation 

görs till Elsäkerhetsverket.



Auktorisationstyper

A
• Fullständig auktorisation

• Omfattar alla elinstallations-
arbeten.

AL
• Auktorisation lågspänning

• Omfattar alla
elinstallationsarbeten på
lågspänningsanläggningar.

B
• Begränsad auktorisation

• Omfattar elinstallationsarbeten
på lågspänningsanläggningar
begränsat till arbete i befintlig
gruppledning.



Krav för att bli 
elinstallatör

• Auktorisationsföreskrifterna

ELSÄK-FS 2017:4

• Utbildning

• Praktisk erfarenhet

• Elinstallationsarbete

• Annat arbete med el

• Arbete i annat EES-land

eller Schweiz



A
Utbildning

Bilaga 1 och 2 i ELSÄK-FS 2017:4.

Praktisk erfarenhet 4 år 

Obligatoriska

2 år

Resterande

2 år

LSP

HSP

Annat 
arbete 
med el

1 år 
HSP

1 år 
LSP



AL
Utbildning

Bilaga 1 i ELSÄK-FS 2017:4.

Praktisk erfarenhet 4 år 

LSP

HSP

Annat 
arbete 
med el

2 år 
LSP

Obligatoriska

2 år

Resterande

2 år



B
Utbildning

Bilaga 3 i ELSÄK-FS 2017:4.

Praktisk erfarenhet 2 år 

Begränsade 
arbeten

LSP

HSP

Annat 
arbete 
med el

LSP eller 
Begränsade 

arbeten

Obligatoriska

1 år

Resterande

1 år



Att ansöka om 
auktorisation

En ansökan ska innehålla

• Ansökningsblankett

• Ansökningsavgift

• Utbildningsintyg

• Intyg om praktisk erfarenhet



Intyg om 
praktisk erfarenhet

Elinstallationsarbete före 1 juli 2017

• Intygas av elinstallatör

• Överinseende

Elinstallationsarbete efter 1 juli 2017

• Intygas av företrädare för företaget

• Egenkontrollprogram



Kom ihåg!

• Du måste ingå i ett företags

egenkontrollprogram

• Kontrollera att företaget finns

registrerat hos Elsäkerhetsverket

• Se till att få intyg om praktisk

erfarenhet när du slutar

• Säkerställ att du skickar in rätt

intyg när du ansöker om

auktorisation
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