Ansökan om auktorisation som besiktningsingenjör
Personuppgifter
Födelsedatum

Förnamn

Efternamn

Bostadsadress

Postnummer

Postadress

Telefon

E-postadress

Undertecknad, som ansöker om auktorisation som besiktningsingenjör hos Elektriska Nämnden,
förbinder mig härmed att
• lämnade uppgifter i ansökningshandlingarna är sanna uppgifter och döljer inte sanningen
(osann försäkran),
• bedriva besiktningsverksamhet i enlighet med de villkor som gäller för auktorisation som
besiktningsingenjör,
• följa Elektriska Nämndens gällande instruktioner och anvisningar,
• inte besiktiga objekt som jag inte har tillräcklig kompetens för,
• jag äger för besiktningsverksamheten erforderlig fysisk och psykisk hälsa,
• jag inte genom anställning eller på annat sätt kan komma i beroendeställning till försäkringstagaren,
• jag inte utför besiktningsuppdrag där jävsförhållande kan förekomma, se exempel sidan 2, samt
• när auktorisationen inte längre är gällande, makulera auktorisationsintyget och fotolegitimationen.
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Brandskyddsföreningen
Elektriska Nämnden

Exempel på jävsituation och beroendeställning
Besiktningsingenjören ska bedöma försäkringsobjekten i förhållande till den risknivå som
försäkringsgivarna anvisar. Bedömningarna ska ske med hög integritet där
ekonomiska och andra förhållanden med försäkringstagare inte får påverka bedömningar
av försäkringsobjekten.
Besiktningsingenjören ska ses som en opartisk person och ha en opartisk roll gentemot
försäkringstagare, innehavare, elinstallationsföretag, elinstallatörer och andra berörda parter.
Besiktningsingenjören får inte försätta sig i någon form av jävssituation eller beroendeställning
med sin uppdragsgivare.
Exempel på situationer av jäv och/eller beroendeställning kan vara att besiktningsingenjören:
-

utför besiktning av elinstallationer som besiktningsingenjören själv eller dennes
företag utfört,
utför besiktningsuppdrag på objekt där besiktningsingenjören själv eller dennes
företag senast har projekterat elanläggningen,
besiktigar eget eller närståendes försäkringsobjekt,
är anställd i-, driver eller har ett ekonomiskt- och/eller annat betydande inflytande i
ett elinstallationsföretag.

Elinstallationsföretag: en näringsidkare som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete.
(Elsäkerhetslag 2016:732)
I denna anvisning betraktas inte ett företag som ett elinstallationsföretag om företaget i
samband med driftsättningar/kontroll enbart utför fasta anslutningar och losskopplingar.
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