Retningslinjer om tilmelding til eleftersyn
Indledning
Retningslinjerne her beskriver, hvordan du som autoriseret elinstallatørvirksomhed bliver tilmeldt
eleftersynsordningen, så du kan udarbejde elinstallationsrapporter.

Når du udfører eleftersyn, skal du følge Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer for gennemgang af
bygningens elinstallationer og for udarbejdelse af elinstallationsrapporten. Det kan du læse om i
’Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter’.

Hjemmesiden
EE-web er den hjemmeside, du som elinstallatør skal bruge, hvis du vil udarbejde
elinstallationsrapporter.

På hjemmesiden kan du både tilmelde dig eleftersynsordningen, indtaste oplysninger og
udarbejde rapporter. Du kan bruge systemet fra computere, tablet-pc’er og lignende hardware,
der er koblet op til internettet.

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at du anvender en nyere internetbrowser og en skærmopløsning på
minimum 1024x768. Lavere skærmopløsninger og ældre software kan betyde, at systemet ikke
fungerer.

En elinstallationsrapport er kun gyldig, hvis den er udarbejdet i EE-web og gebyret er betalt.

Tilmelding
Se, hvordan du tilmelder virksomheden i vejledningen ”Sådan tilmelder du virksomheden til
eleftersynsordningen”
Link til vejledning
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Betalingsoplysninger
Første gang du logger på systemet, skal du også indtaste følgende oplysninger om dit
betalingskort:
•

Kortnummer

•

Udløbsdato

•

Kontrolciffer

Betalingsoplysningerne gør det muligt for Sikkerhedsstyrelsen at opkræve gebyrer for de
udarbejdede rapporter. Gebyret på 77 kr. pr. rapport vil blive trukket, når du færdigmelder den
enkelte rapport. Når gebyret er betalt, er det muligt at se og udskrive den endelige version af
elinstallationsrapporten. Efter hver betaling vil der blive sendt en faktura til din e-mail adresse.

Det er muligt at betale for flere rapporter ad gangen.

Markedsføringsoplysninger
Når du har tilmeldt dig ordningen, kan du redigere din virksomheds markedsføringsoplysninger.
Det er oplysninger, der sikrer dig, at kunderne nemt kan finde din virksomhed, når de vil bestille
eleftersyn. Du har mulighed for at oplyse telefonnummer, e-mail adresse og hjemmeside.

Du har desuden mulighed for ved afkrydsning at vælge, i hvilke kommuner du vil udføre eleftersyn.

Markedsføringsoplysningerne bliver præsenteret på hjemmesiden Boligejer.dk.

Boligejer.dk indeholder information til alle, der vil købe, sælge eller bygge bolig og
kontaktoplysninger for forskellige konsulenter.

Ansatte
Ansatte i din virksomhed kan få mulighed for selv at udføre eleftersyn og endeligt at godkende
rapporter, alt efter hvilke brugerrettigheder du tildeler dem i systemet.
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Indtastede oplysninger
Alle indtastede oplysninger bliver gemt. Melder du dig fra ordningen, vil du kun blive inaktiv i
systemet. Sikkerhedsstyrelsen vil stadig kunne se dine oplysninger, og oplysningerne vil derfor
stadig være tilknyttet de tilsyn, du foretog, mens du var tilmeldt.

Når du har færdigmeldt og betalt for en rapport i systemet, kan du ikke slette den. Men du kan
fjerne rapporter fra din egen oversigt over udførte tilsyn.

Adgang til rapporter
Vi anbefaler, at du altid gemmer en kopi af elinstallationsrapporterne. Ændres
autorisationsnummeret, vil du ikke længere have adgang til de rapporter, du tidligere har gemt i
systemet. Ved ændring af virksomhedsform er det derfor særligt vigtigt, at du har
sikkerhedskopier af de rapporter, som er i systemet.

Du kan framelde dig ordningen i en periode, for derefter at tilmelde dig igen, uden at miste
adgangen til tidligere rapporter. Det gælder, så længe virksomheden autorisationsnummeret ikke
ændres.

Framelding
Du kan altid melde dig fra ordningen. En framelding har kun betydning for din mulighed for at
registrere nye eleftersyn.

Opfylder du ikke længere betingelserne for at være tilmeldt eleftersynsordningen, er du forpligtet
til at framelde dig.

Informationsmails fra Sikkerhedsstyrelsen
Sikkerhedsstyrelsen vil sende dig en e-mail om ændringer i it-systemet eller i reglerne om
eleftersyn. Informationsmails er en obligatorisk del af at være tilmeldt ordningen.
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