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Auktorisation och utbildning 
Elektriska Nämnden auktoriserar besiktningsingenjörer till sin besiktningsverksamhet. För att bli besiktningsingenjör ska du 
ansöka om auktorisation hos Elektriska Nämnden och delta i en femdagars grundutbildning i teknik, besiktningsmetodik och 
administration. Utbildningen anordnas av Elektriska Nämndens kansli och är förlagd till egna utbildningslokaler på Liljeholmen 
i Stockholm.

Ansökan om auktorisation som besiktningsingenjör ska ske skriftligt på särskilt fastställd blankett som du hittar på Elektriska 
Nämndens hemsida www.elektriskanamnden.nu/auktorisation/ansokan. I ansökningshandlingen anger du din teoretiska utbild-
ning och din praktiska erfarenhet.

Krav för auktorisation
För auktorisation som besiktningsingenjör krävs:
1.  Utbildning motsvarande minst gymnasial 4-årig elkraft  - 
 teknisk linje.
2.  Minst fem (5) års mångsidig elinstallationspraktik varav  
 minst 3 år på industriella starkströmsanläggningar eller  
 motsvarande. En kombination av elinstallationspraktik och  
 andra erfarenheter på industriella starkströmsanläggningar,  
 under minst fem år, kan också utgöra tillräcklig praktiktid.
 Kommentar 
 Andra erfarenheter enligt ovan kan till exempel utgöras av  
 ledande befattningar inom drift och underhåll, konstruk- 
 tions-, projekterings-, eller projektledaransvar.
3.  Grundutbildning 1 och 2, före och under prövotid  
 (5+2 dagar). Kostnad för Grundutbildning 1 är 19 500 kr  
 och Grundutbildning 2 är 11 000 kr, inklusive kost och  
 tillhörande dokumentation. 
4. Grundläggande utbildning i termografering (extern)
5.  Årlig vidareutbildning (1 dag).

Ansökan om auktorisation
Din ansökan ska innehålla följande:

1. Person- och adressuppgifter, personnummer, e-postadress  
 samt försäkran om oberoende och att lämnade uppgifter i  
 ansökningshandlingarna (CV) är korrekta. 
2.  Curriculum Vitae (CV) innehållande teoretisk   
 grundutbildning och praktisk erfarenhet av industriella  
 starkströmsanläggningar.
3.  Styrkta examensbevis inklusive slutbetyg. 
Som auktoriserad besiktningsingenjör betalar man ingen 
serviceavgift det första verksamhetsåret. För verksamhetsåren 
därefter betalas i förskott en årlig serviceavgift av ett halvt 
prisbasbelopp (22 150 kr år 2016).

Frågor besvaras via e-post  
enaukt@brandskyddsforeningen.se  
eller telefon 08-588 474 40.  Ansökan skickas till 
e-postadressen eller till Brandskyddsföreningen, 
Elektriska Nämnden,  Auktorisationsutskottet,   
Box 47244, 100 74 Stockholm.  
Läs mer på www.elektriskanamnden.nu. 


