Som företagsledare
bär du ansvaret för
elsäkerheten …

… tillåt oss
att axla det
ansvaret med dig!
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www.semi-ind.se

Regler och ansvar
som leder till god elsäkerhet
En elanläggning måste vara säker för både
personer, djur och egendom, under
anläggningens hela livslängd.
Därför finns det många regler och krav som
du som företagsledare har ansvar för att
företaget följer.
Klara revisionsbesiktningen med glans
För varje elanläggning ska det finnas en
eldriftansvarig. Vi föreslår att du lägger det
ansvaret på SEMI Industri-el.
Vi är alla kompetenta fackmän, och vi kommer
att se till att du följer de regler som finns och
har en god elsäkerhet i din anläggning.

Skriv avtal med oss så sköter vi
din elsäkerhet och ser till att den följer:
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter
ELSÄK-FS 2008:3
• Starkströmsförordningen (2009:22)
• Brandskyddsföreningens regler
• Försäkringsbolagens krav
• Arbetsmiljöverkets föreskrift
AFS 2001:01 om systematiskt
arbetsmiljöarbete
• Boverkets regler

Vi ser också till att din anläggning klarar en
revisionsbesiktning enligt Elektriska nämnden.
Tänk på att det är farligt
att försumma elsäkerheten,
och det kan dessutom
leda till fängelse.

Elsäkerhet

i hela anläggningen, hela tiden, helt enligt avtal
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Statusbesiktning
SEMI Industri-el gör
en första inspektion
av elanläggningen och
ser till att allt är i bra
skick och uppfyller alla
elsäkerhetsregler.

2>>>

Eldriftansvar
SEMI Industri-el svarar
för att elanläggningen
fortsätter att vara säker.
Ansvaret regleras i ett
avtal.
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Fortlöpande
tillsyn

Företagets egen personal kontaktar SEMI
Industri-el vid behov.
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Periodisk tillsyn
SEMI Industri-el
inspekterar företagets
elanläggning
regelbundet.

Vad kostar det då?
En statusbesiktning
kostar som en större
bilservice.
Vilka åtgärder som
behövs beror av
anläggningens skick.

Ansvarspremien motsvarar
ungefär årskostnaden för
att ha tillgång till en sökmotor på internet.

Periodisk tillsyn kostar
som en bilservice med
bromsbyte.

I samband med att vi skriver avtal kontaktar vi ditt
försäkringsbolag för att se
om premien kan reduceras.

Vi instruerar din personal
om vad man bör vara
observant på. Med hjälp
av enkla checklistor visar
vi er hur ni kan integrera
elsäkerhetskontroller i
normala skyddsronder
eller motsvarande.

Efter tillsynen beslutar du
som företagsledare om
att genomföra de åtgärder som SEMI Industri-el
föreslår.

Inom en månad från start

En timme per månad

1–3 dagar per 1–1,5 år

Hur lång tid tar det?
Cirka en vecka + åtgärder
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Besiktning
giltig t.o.m.
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Låt oss tänka på din elsäkerhet så kan
du tryggt ägna dig åt ditt företagande!

Denna elanläggning uppfyller gällande
föreskrifter och sköts av
D J
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Vi ser till att din anläggning är säker, och att den
uppfyller alla krav. Om du vill inför vi också alla de
löpande förändringar som du behöver vartefter ditt
företag utvecklas och förändras.

Säker
elanläggning
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Vare sig ditt företag hyr eller äger lokalerna
där ni vistas är elsäkerheten ditt ansvar som
företagsledare. Låt oss på SEMI Industri-el dela
det ansvaret med dig!
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med löpande ansvarsavtal

Felanmälan
08-554 207 00

SEMI Industri-el arbetar med
EIO ELKONTROLL som grund
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Tryckt på Balance Silk, producerat av 60 procent returfiber och 40 procent nyfiber och godkänt för svanenmärkt produktion.
Papperet tillverkas med låg miljöpåverkan: låg energiåtgång, låga utsläpp och låg vattenförbrukning.

Tryggt och säkert

