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STADGAR 

för Energigas Sveriges Auktorisationsnämnd för 
auktorisation av gasinstallationsföretag 

 
Fastställda av Energigas Sveriges Säkerhets- och teknikkommitté 2016-11-16 

 
 

§ 1 
 
Energigas Sveriges Auktorisationsnämnd (AN) har till uppgift, att efter prövning enligt dessa stadgar, 
lämna auktorisation till företag att utföra installationer för naturgas, stadsgas, gasol och biogas och 
därmed sammanhängande arbeten. 

Företag som erhållit auktorisation betecknas som ”auktoriserat gasinstallationsföretag”. 

 
 

§ 2 
 

Som villkor för auktorisation gäller att företaget:  

a) är registrerad innehavare av senaste utgåvan av Energigas Sveriges Energigasnormer (EGN). 
b) ger tillgång till EGN på det lokala kontoret för samtliga företagets installationsledare.  
c) förbinder sig att följa, av Energigas Sverige och nätbolag utfärdade, normer och anvisningar. 
d) ska ha för avsikt att verka som gasinstallationsföretag inom den behörighetskategori som 

auktorisationen gäller för. 
e) disponerar för verksamheten lämplig utrustning. 
f) har försäkringsavtal avseende ansvarsförsäkring. Normal s.k. företagsförsäkring är tillfyllest. 
g) har minst en hos sig anställd, namngiven person, nedan benämnd behörig installationsledare, 

som uppfyller kraven i Stadgar för Energigas Sveriges Auktorisationsnämnd för prövning av 
behörighet som gasinstallationsledare, och som därtill har rätt att träffa för företaget bindande 
uppgörelser i allt som rör installationsverksamheten i vad denna regleras i lag, förordning, 
föreskrift, norm eller annan anvisning. Med anställd menas i dessa stadgar även företagets ägare 
om denne är verksam i företaget. 

 
Behörighet som installationsledare lämnas för följande fyra behörighetskategorier : 

1. Installation av EG-typgodkända gasapparater - spisar och restaurangapparater för  
matlagning

1
 

2. Installation av EG-typgodkända gasapparater med maximal effekt 100 kW 
3. Installation av EG-typgodkända gasapparater med effekt över 100 kW 
4. Installation av ej EG-typgodkända gasapparater  

 
Auktoriserat företag får endast utföra installationer till och med den högsta behörighetskategori som dess 
installationsledare har behörighet för. 
 
  

                                                      
1
 med detta avses CE-märkta spisar, hällar, grillar och ugnar både för hushållsbruk och på restauranger. 

Brasor, värmare och dylikt faller inte under denna kategori.  
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§ 3 
 
Företaget ansöker om auktorisation med tillhörande installationsledare. Ansökan om auktorisation görs 
skriftligen hos AN. I ansökan ska anges det sökande företagets namn, organisationsnummer och adress 
samt namn och personnummer på samtliga som föreslås som behöriga installationsledare. Genom 
skriftliga betyg, intyg och övriga handlingar ska den sökande styrka att de krav för erhållande av 
auktorisation som anges i Stadgar för Energigas Sveriges Auktorisationsnämnd för prövning av 
behörighet som gasinstallationsledare är uppfyllda.  
 
 

§ 4 
 

Innan ansökan om auktorisation slutligen prövas, ska AN, i den mån så befinns erforderligt, inhämta 
upplysningar om sökanden från myndigheter och nätbolag och efter tillstånd från sökanden från 
organisationer eller enskilda. 
 
 

§ 5 
 

Auktorisation gäller för en tid av 3 år. 

 

Efter ansökan hos AN kan auktorisationen förlängas ytterligare tre år. 
 
Auktoriserat företag erhåller ett av Energigas Sverige utfärdat certifikat. 
Upphör auktorisationen att gälla, ska certifikatet utan dröjsmål återsändas till Energigas Sverige. 
 
 

§ 6 
 
Behörig installationsledare ska tillse att de som utför installationsarbete under hans/hennes överinseende 
har de kunskaper och färdigheter som erfordras för arbetet. Det åligger även den behörige 
installationsledaren att utöva effektiv tillsyn och kontroll av arbetet. 
 
 

§ 7 
 

AN ska föra förteckning över auktoriserade företag.  
 
 

§ 8 
 

AN utövar tillsyn över de auktoriserade företagens verksamhet och prövar inkomna klagomål. 
Auktoriserat företag är skyldigt att lämna AN de uppgifter och handlingar som AN kan finna erforderliga 
för tillsynen eller för en saklig prövning av anfört klagomål. AN beslutar om eventuella rättelser. 

 
 

§ 9 
 

Sker förändring i fråga om det auktoriserade företagets installationsledare, firma eller firmateckning eller 
inträffar annan omständighet av betydelse för företagets förmåga att på ett tillfredsställande sätt fullgöra 
sina uppgifter eller upphör företaget med gasinstallationsverksamheten, ska detta omedelbart och utan 
anfordran meddelas AN. 
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§ 10 
 

Auktorisation kan återkallas av AN om något av villkoren för auktorisation enligt § 2 inte längre föreligger. 
Detsamma ska gälla om det kommer till ANs kännedom att företag inte följer gällande lag, förordning, 
föreskrift, norm eller annan anvisning. Om kraven enligt § 2e inte längre är uppfyllda har företaget dock 
rätt att få skälig tid att ombesörja rättelse. AN får tilldela auktoriserat företag varning. 

 
 

§ 11 
 

Beslut av AN, varigenom ansökan om behörighet avslagits eller meddelad behörighet återkallats, kan 
överklagas hos Energigas Sveriges Säkerhets- och teknikkommitté. Klagande ska skicka in sin 
överklagan senast tre veckor från den dag han/hon fick del av beslutet. Säkerhets- och teknikkommittén 
ska före beslut i ärendet ha infordrat ANs yttrande. Säkerhets- och teknikkommitténs beslut kan inte 
överklagas. 
 

 
 

§ 12 
 

Energigas Sverige får fakturera för följande handläggningsavgifter: 

- Vid utfärdande av ny auktorisation 6·a kronor (avgift om 2·a tillkommer per installationsledare). 

- Vid förlängning av auktorisationen 2·a kronor (avgift om 1·a tillkommer per installationsledare). 

- Varje auktoriserat gasinstallationsföretag, dock ej företag som tilldelats auktorisation tidigare under 
året, har att erlägga en årlig avgift om 1·a kronor till täckande av ANs kostnader för registerhållning 
och dyl.  

Storleken av a beslutas av Energigas Sveriges styrelse. 
 
 

§ 13 
 

Dessa stadgar kan endast ändras av Energigas Sveriges Säkerhets- och teknikkommitté. 
 
 


