3. april 2014

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om lov om autorisation af
virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (L 35)

Der er behov for en mere moderne og fremtidssikret autorisationsordning for virksomheder på el-,
vvs- og kloakinstallationsområdet med mindre detailregulering af virksomhederne. Det skal give
virksomhederne større frihedsgrader og mere fleksibilitet med hensyn til at organisere det
autorisationskrævende arbejde, samtidig med at det høje sikkerhedsniveau videreføres. Regeringen
har med henblik herpå fremsat et lovforslag.
Lovforslaget indfører en mulighed for delautorisation på el- og vvs-området, så flere virksomheder
kan få adgang til at udføre autorisationsbelagt arbejde. Herved kan der opstå nye markeder, øget
produktivitet og større konkurrence til gavn for forbrugerne. Muligheden for at opnå delautorisation
vil betyde, at flere virksomheder fremover kan udføre flere opgaver for forbrugeren fra start til slut.
Samtidig vil muligheden for delautorisation skabe et grundlag for løbende opkvalificering af
virksomhedernes ansatte.
Aftaleparterne er enige om, at det er vigtigt at videreføre et højt sikkerhedsniveau på
autorisationsområdet. Der stilles fortsat krav om, at virksomhederne har de rette kompetencer,
udfører egenkontrol og at en uvildig tredjepart kontrollerer virksomhedens egenkontrol. Det gælder
både for virksomheder med fuld autorisation og for virksomheder med delautorisation. Der vil blive
ført tilsyn med nye og gamle installationer, og sanktionerne for systematisk overtrædelse af reglerne
og overtrædelser, som medfører fare for sikkerhed, sundhed og miljø, skærpes.
Aftaleparterne er enige om at vedtage lovforslaget med nedenstående ændring og bemærkninger.
Præcisering af kursuskravet i forbindelse med undtagelse fra kravet om autorisation ved
trækning elkabler og vandrør
De personer, der med lovforslaget vil kunne trække elkabler og vandrør uden autorisation, vil skulle
have gennemført et kursus, som skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Der er behov for at
præcisere, hvad et kursus skal indeholde for at opnå godkendelse. Derfor er aftaleparterne enige om,
at støtte et ændringsforslag, der fastsætter, hvad et kursus skal indeholde, for at det kan godkendes
af Sikkerhedsstyrelsen. Aftaleparterne er også enige om, at den autoriserede virksomhed, der
foretager tilslutning og afprøvning, får hjemmel til at kræve forevisning af kursusbevis og
forevisning af erklæring om, at arbejdet er udført efter reglerne, fra den person der udfører opgaven.
Udarbejdelse af elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen
Aftaleparterne er enige om at se på, om kvaliteten af elinstallationsrapporterne kan blive bedre,
hvorfor erhvervs- og vækstministeren nedsætter en bredt sammensat arbejdsgruppe med inddragelse
af relevante parter. Arbejdsgruppen skal undersøge de sikkerhedstekniske elementer ved
Eleftersynsordningen, herunder kravene til gennemgangen af bygningen og komme med konkrete
anbefalinger, der kan medvirke til at højne kvaliteten af elinstallationsrapporterne. Aftaleparterne
vil følge op på anbefalingerne og arbejdsgruppens rapport, når denne foreligger i foråret 2015.

Adgang til uddannelsesforløb med henblik på delautorisation
Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem adgangsveje og adgangsmuligheder til de nye
uddannelsesforløb og adgangen til de eksisterende installatøruddannelser. Aftaleparterne er enige
om, at erhvervs- og vækstministeren nedsætter en følgegruppe, som får til opgave at følge
erhvervsakademiernes praksis i forbindelse med de nye uddannelsesforløb. De relevante
organisationer og uddannelsesinstitutioner vil blive inviteret til at deltage i følgegruppen, som
nedsættes for to år ad gangen. Aftaleparterne vil på baggrund af arbejdet se på, om der er behov for
ændringer af reglerne.
Ikrafttrædelse
Lovens ikrafttrædelse ændres fra 31. marts 2014 til 2. juni 2014.
Der gennemføres en landsdækkende oplysningskampagne i 2014, som oplyser forbrugere og
virksomheder om, hvad der må laves af gør-det-selv-arbejde, og hvad der kræver autorisation.

