Information til elinstallatørvirksomheder om
Sikkerhedsstyrelsens kontrol af elinstallationsrapporter
Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer kvaliteten af virksomhedens elinstallationsrapporter
og tjekker, at bekendtgørelsen overholdes.
Den ene del af kontrollen sker som kontrolbesøg hos boligejere, der for nylig har fået
udarbejdet en elinstallationsrapport. Formålet med gennemgangen er at undersøge
kvaliteten af den elinstallationsrapport, der er lavet.
Den anden del af kontrollen sker som en teknisk revision. Ved teknisk revision bliver
et antal af de elinstallationsrapporter, som virksomheden har udarbejdet,
gennemgået af Sikkerhedsstyrelsen uden besøg i de konkrete boliger.

Særligt om kontrolbesøg
Her kan du læse, hvad du som elinstallatørvirksomhed kan forvente af
Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med et kontrolbesøg.
Før kontrolbesøget
Når Sikkerhedsstyrelsen har udvalgt en elinstallationsrapport til kontrol, kontakter vi
boligejeren telefonisk og aftaler et tidspunkt, hvor vi kan foretage en gennemgang af
boligens elinstallation.
Hvis ejeren er indforstået, bliver elinstallatørvirksomheden tilbudt at deltage i
kontrolbesøget. Det er selvfølgelig frivilligt, om du ønsker at være til stede.
Under kontrolbesøget
En medarbejder fra Sikkerhedsstyrelsen gennemgår boligens elinstallation med
udgangspunkt i den elinstallationsrapport, der er udarbejdet for installationen.
Sikkerhedsstyrelsens medarbejder noterer sine umiddelbare observationer i et
besøgsnotat ved kontrolbesøget. Den endelige vurdering af rapportens kvalitet sker
derefter centralt i Sikkerhedsstyrelsen.
Sikkerhedsstyrelsens medarbejder skal have mulighed for at arbejde uden
forstyrrelser, så alle anvisninger skal respekteres. Samtidig skal anvisninger fra
ejendommens ejer selvfølgelig respekteres.
Efter kontrolbesøget
Efter kontrolbesøget udarbejder Sikkerhedsstyrelsens medarbejder et endeligt
besøgsnotat. Besøgsnotatet vurderes herefter centralt i styrelsen.
Elinstallatørvirksomheden vil blive kontaktet af Sikkerhedsstyrelsen inden for 6 uger
efter kontrolbesøget.
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Bedømmelse af kvaliteten
Vi tager kontakt til den personligt autoriserede i virksomheden, der enten modtager
en mail om bedømmelsen eller bliver ringet op af en medarbejder i
Sikkerhedsstyrelsen for en nærmere drøftelse. I de alvorligste sager vil styrelsen
indlede en skriftlig sagsbehandling med henblik på mulig advarsel eller
tilbagekaldelse af autorisationen.
Sikkerhedsstyrelsen bedømmer elinstallationsrapporterne efter denne skala:
1 Rapporten er retvisende
2 Rapporten er retvisende men giver anledning til bemærkninger
3 Rapporten er ikke retvisende og giver anledning til bemærkninger
4 Rapporten er fejlbehæftet og indikerer grundlag for en indskærpelse
5 Rapporten er behæftet med alvorlige fejl og Sikkerhedsstyrelsen vil indlede
sagsbehandling med henblik på en advarsel om tilbagekaldelse af autorisationen
6 Rapporten er uacceptabel og Sikkerhedsstyrelsen vil indlede sagsbehandling med
henblik på en mulig tilbagekaldelse af autorisationen
Adgang til oplysninger
Boligejeren kan få udleveret besøgsnotatet fra Sikkerhedsstyrelsen, hvis han ønsker
det.
Du kan også bede om en kopi af de papirer, vi har brugt i forbindelse med kontrollen
af din virksomhed. Du kan sende en e‐mail til Sikkerhedsstyrelsen (sik@sik.dk), hvor
du skriver, at du ønsker at få udleveret dokumenter tilknyttet et konkret
kontrolbesøg. Det er en stor hjælp, hvis du angiver dato og adresse for
kontrolbesøget.
Du kan læse mere om eleftersyn på www.eleftersynsinfo.dk og på
www.sik.dk/Professionelle/El/Eleftersyn.
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