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		 Ukompliceret sikkerhed 
• Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for teknisk sikkerhed ved
anlæg, installationer og produkter.
Styrelsen kontrollerer højspændingsanlæg og fører tilsyn med fx el- og
gasinstallationer.

• Sikkerhedsstyrelsen giver autorisationer og godkendelser for virksomheder
på el,- vvs-, gas- og kloakinstallationsområdet.

		 Bliv klædt godt på 

– så du er klar til at søge godkendelse
som fagligt ansvarlig i en autoriseret
installatørvirksomhed.

Få også indblik i kravene til at få autorisation,
hvis du vil starte din egen virksomhed.

		 Sådan fungerer 
		 autorisationsområdet 
• Du skal have bestået autorisationsprøven og
have et eksamensbevis fra en kompetencegivende uddannelse for at blive godkendt
som fagligt ansvarlig, så du kan tage ansvar
for en virksomheds autorisationskrævende
arbejde.
• Det er Sikkerhedsstyrelsen, der godkender
fagligt ansvarlige.
• Den udførende virksomhed skal have autorisation eller godkendelse inden for el, vvs,
kloak eller gas.

Der findes ikke længere en personlig
autorisation, men en autoriseret
virksomhed skal have en godkendt
fagligt ansvarlig ansat.

		 Flere autorisationsformer 
EFUL

Fuld autorisation som
hed
elinstallatørvirksom
Delautorisation som
somhed
solcelleinstallatørvik
(EDSC)
Delautorisation som
mhed
boliginstallatørvirkso
(EDBO)

VFUL

Fuld autorisation som
vvs-installatørvirkso
mhe

d

Delautorisation som
vand- og afløbsvirkso
mhed
(VDVA)
Delautorisation som
boliginstallatørvirkso
mhed vand og afløb
(VDBO)
Delautorisation som
flaskegasinstallatørv
irksomhed
i mobile enheder
(VDFG)

		 Søg om godkendelse 
• Den fagligt ansvarlige i en autoriseret eller godkendt virksomhed skal sikre
de nødvendige kompetencer inden for virksomhedens forretningsområde
– det kan være el-, vvs-, gas- eller kloakområdet.
• Husk – en fagligt ansvarlig skal godkendes hos Sikkerhedsstyrelsen.
Hvis du vil starte din egen virksomhed, skal du desuden søge om virksomhedsautorisation.
Det foregår også hos Sikkerhedsstyrelsen.

		 Du skal kun godkendes én 
		 gang som fagligt ansvarlig
• Når du er blevet godkendt som fagligt
ansvarlig på et område, gælder din
godkendelse resten af livet
– også hvis du skifter job til en anden
autoriseret virksomhed.
• Du må kun udføre autorisationskrævende
arbejde, hvis du er tilknyttet en
autoriseret virksomhed.
• Virksomheden skal informere
Sikkerhedsstyrelsen om, at du er tilknyttet
som fagligt ansvarlig.

		 Sådan ansøger du 
Ansøgning om at blive fagligt ansvarlig
og om virksomhedsautorisation foregår på

virk.dk
– søg efter Sikkerhedsstyrelsen.
Når du ansøger,
skal du betale et gebyr til
Sikkerhedsstyrelsen.

		 Fagligt ansvarlig 
		i virksomhed 
Der er fire krav til dig, hvis du er ansat som fagligt
ansvarlig i en virksomhed med autorisation eller
gasgodkendelse:

Virksomhed

• Du skal være tilknyttet virksomheden
i mindst 30 timer om ugen

Få en
autorisation
eller
virksomhedsgodkendelse

• Du skal sikre, at opgaver i virksomheden
bemandes korrekt
Fagligt
ansvarlig

• Du skal sikre, at medarbejderne
instrueres korrekt
• Du skal føre tilsyn med det udførte
arbejde

EL

KLOAK

VVS

KLS

GAS

		 Krav til virksomheds- 
		autorisation 
En autoriseret eller godkendt virksomhed
skal opfylde to grundlæggende krav:

Virksomhed

• Der skal være tilknyttet en godkendt
fagligt ansvarlig i mindst 30 timer om
ugen

Få en
autorisation
eller
virksomhedsgodkendelse

• Virksomheden skal have et kvalitetsledelsessystem (KLS). Når du søger om autorisation, skal en godkendt kontrolinstans
have forhåndsgodkendt virksomhedens
kvalitetsledelsessystem

Fagligt
ansvarlig

EL

KLOAK

VVS

KLS

GAS

		 Krav til kvalitets-
		ledelsessystem 
Kvalitetsledelsessystem og ansøgning
om autorisation
Vælg
KLS

Godkendt
autorisationsansøgning

Forhånds–
godkendelse
af KLS

Max 1 år

Max 1 år

Endelig
godkendelse
af KLS

Ansøg om
autorisation

KLS skal
godkendes
hvert andet
år

El, vvs, kloak eller gas – virksomheden skal altid
have et godkendt kvalitetsledelsessystem
• Et kvalitetsledelsessystem (KLS) er din virksomheds egenkontrolsystem. Det skal indeholde
oplysninger om virksomhedens organisation og
kompetencer, bemanding af opgaver og dokumentation på, hvordan opgaver bliver udført.
• Det er vigtigt, at virksomheden har et KLS og
har fået en forhåndsgodkendelse af en godkendt kontrolinstans, inden du søger om en
virksomhedsautorisation.

		 Se mere på sik.dk 
• På Sik.dk kan du finde alle nødvendige informationer vedrørende bestemte fagområder,
aktuelle nyheder, registre og ansøgningsblanketter.
• Du kan finde love og bekendtgørelser, link til HD-60364-serien og direkte links til regler for
elinstallationer og elanlæg, elsikkerhedsloven m.m.
• Du kan også finde generelle oplysninger og
vejledninger til fx elektriske installationer
i boliger, på badeværelser m.m.

		 Ring hvis du har spørgsmål 
Du er altid velkommen til at
kontakte Sikkerhedsstyrelsens
kundeservice, hvis du har brug
for hjælp

		 Tak for din opmærksomhed 
• Først og fremmest skal du bestå
autorisationsprøven og afslutte din
uddannelse
• Du har forhåbentlig fået et indblik i
ansøgningsprocesser og de faglige
begreber på autorisationsområdet
• Du har også fået lidt mere kendskab til
Sikkerhedsstyrelsen og hvilken hjælp
du kan få

