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STADGAR 
för Energigas Sveriges Auktorisationsnämnd  

för prövning av behörighet som gasinstallationsledare  
 

Fastställda av Energigas Sveriges Säkerhets- och teknikkommitté 2017-12-15 
 
 

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

Behörighet som installationsledare lämnas för följande fyra kategorier: 

1. Installation av EG-typgodkända gasapparater - spisar och restaurangapparater för 
matlagning1 

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  

  
 
Installationsledare får endast utföra installationer inom den behörighetskategori som han/hon har 
behörighet för. 
 
 

§ 2 
 

Som villkor för behörigheten gäller att installationsledaren är anställd i, eller är egen företagare med 
ett företag som har auktorisation enligt Stadgar för Energigas Sveriges Auktorisationsnämnd för 
auktorisation av gasinstallationsföretag.  
 
 

§ 3 
 

Utöver vad som sägs i § 2, ska sökande för att erhålla behörighet inom kategorierna i § 1 uppfylla 

fordringar i fråga om arbetserfarenhet och utbildning enligt följande: 

 

a) Erfarenhet 

Sökande ska uppfylla de krav som framgår av bilaga 1. 

 

b) Utbildning 

Sökande ska uppfylla de krav som framgår av bilaga 1. 

 

 

§ 4 
 
Behörig installationsledare ska ha 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. 
 

                                                 
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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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 samt att följa Energigas 

Sveriges utfärdade normer och anvisningar. 

 
Behörig installationsledare ska ha tillgång till senaste utgåvan av Energigas Sveriges 
Energigasnormer (EGN) på arbetsplatsen. 
 

 
§ 5 

 
Ansökan om behörighet görs skriftligen av det sökande företaget till AN. Genom skriftliga betyg, intyg 
och övriga handlingar ska den sökande styrka att de krav för erhållande av behörigheten som anges i 
§§ 2 - 4 är uppfyllda.  
 
 

§ 6 

 

Behörighet gäller under företagets auktorisationsperiod, dock max tre (3) år. 

 

Förlängning av behörighet prövas i samband med ansökan om förlängning av företagets auktorisation.  

 
Installationsledare ska fortlöpande hålla sig informerad om teknikutvecklingen och de lagar, 
förordningar, föreskrifter, normer och övriga regler som styr verksamheten. Detta innebär krav på att 
svara för den egna fortbildningen. Installationsledaren ska vid ansökan om förlängning ha medverkat 
på minst ett av Energigas Sveriges installationsledarseminarier under de senaste tre åren.  

 

Behörig installationsledare erhåller ett av Energigas Sverige utfärdat certifikat. 

Upphör behörigheten att gälla, ska certifikatet ofördröjligen återställas till Energigas Sverige. 

 

AN ska föra förteckning över behöriga installationsledare. 

 
 

§ 7 
Behörigheten kan återkallas av AN om något av villkoren för behörighet enligt dessa stadgar inte 
längre föreligger. Detsamma ska gälla om det kommer till ANs kännedom att installationsledaren inte 
följer gällande lag, förordning, föreskrift, norm eller annan anvisning. 

 
 

§ 8 
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. 
 
 

 
§ 9 

 
Energigas Sverige får fakturera för följande handläggningsavgifter: 

- Vid utfärdande av behörighet 2·a·kronor.  

- Vid utökning av behörigheten 1·a kronor.  
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- För överflyttning av en redan behörig installationsledare till ett redan auktoriserat företag 1·a 

kronor. 

Storleken av a beslutas av Energigas Sveriges styrelse. 
 
 

§ 10 
 

Dessa stadgar kan endast ändras av Energigas Sveriges säkerhets- och teknikkommitté. 
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Krav på erfarenhet och utbildning för behörig installationsledare Bilaga 1 

 Erfarenhet  Grundutbildning Gasmontörsutbildning Installationsledarutbildning 

Installationer med EG-
typgodkända gasapparater – 
Spisar och restaurang-
apparater för matlagning* 

 

Fyra års erfarenhet inom gas- eller 
rörinstallationsyrket varav  

Ett år som arbetsledare, projektledare 
eller egen företagare 

Avgångsbetyg från eftergymnasial 
teknisk utbildning eller likvärdig 
utbildning, där denna har energiteknisk, 
värme- och sanitetsteknisk eller 
maskinteknisk inriktning, minskar kravet 
på arbetserfarenhet till två år och kan 
ersätta kravet på erfarenhet som 
arbetsledare, projektledare eller egen 
företagare. 

Introduktionskurs - 
Energigas 

Godkänd gasmontörsutbildning 
inom kategorin hushållsspisar och 
restaurangapparater för 
matlagning  

 

Utbildning ska vara aktuell, högst 
6 år från utbildningstillfället eller 
så ska sökande på annat sätt 
fortlöpande uppdaterat äldre 
utbildning, se § 6 

Godkänd 
installationsledarutbildning inom 
kategorin hushållspisar och 
restaurangapparater för 
matlagning, avslutad med av 
Energigas Sverige fastställd 
examination med godkänt resultat. 

 

Utbildning ska vara aktuell, högst 6 
år från utbildningstillfället eller så 
ska sökande på annat sätt 
fortlöpande uppdaterat äldre 
utbildning, se § 6. 

Installationer med EG-
typgodkända gasapparater 
med maximal effekt 100 kW 

 

Fyra års erfarenhet inom gas- eller 
rörinstallationsyrket varav  

Ett år som arbetsledare, projektledare 
eller egen företagare 

Avgångsbetyg från eftergymnasial 
teknisk utbildning eller likvärdig 
utbildning, där denna har energiteknisk, 
värme- och sanitetsteknisk eller 
maskinteknisk inriktning, minskar kravet 
på arbetserfarenhet till två år och kan 
ersätta kravet på erfarenhet som 
arbetsledare, projektledare eller egen 
företagare. 

Introduktionskurs - 
Energigas 

Godkänd gasmontörsutbildning 
inom kategorin EG-typgodkända 
gasapparater med maximal effekt 
100 kW** 

 

Utbildning ska vara aktuell, högst 
6 år från utbildningstillfället eller 
så ska sökande på annat sätt 
fortlöpande uppdaterat äldre 
utbildning, se § 6. 

Godkänd 
installationsledarutbildning inom 
kategorin EG-typgodkända 
gasapparater med maximal effekt 
100 kW., avslutad med av 
Energigas Sverige fastställd 
examination med godkänt resultat. 

Utbildning ska vara aktuell, högst 6 
år från utbildningstillfället eller så 
ska sökande på annat sätt 
fortlöpande uppdaterat äldre 
utbildning, se § 6. 

*  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.  
**  utbildningarna bygger på varandra, så för denna kategori krävs en utbildning som täcker även föregående kategori.  
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Installationer med EG-
typgodkända gasapparater 
med effekt över 100 kW 

Fyra års erfarenhet inom gas- eller 
rörinstallationsyrket varav  

Ett år som arbetsledare, projektledare 
eller egen företagare 

Avgångsbetyg från eftergymnasial 
teknisk utbildning eller likvärdig 
utbildning, där denna har energiteknisk, 
värme- och sanitetsteknisk eller 
maskinteknisk inriktning, minskar kravet 
på arbetserfarenhet till tre år och kan 
ersätta kravet på erfarenhet som 
arbetsledare, projektledare eller egen 
företagare. 

Introduktionskurs - 
Energigas 

Godkänd gasmontörsutbildning 
inom kategorin EG-typgodkända 
gasapparater med effekt över 100 
kW** 

 

Utbildning ska vara aktuell, högst 6 
år från utbildningstillfället eller så 
ska sökande på annat sätt 
fortlöpande uppdaterat äldre 
utbildning, se § 6 

Godkänd 
installationsledarutbildning inom 
kategorin EG-typgodkända 
gasapparater med effekt över 
100 kW.avslutad med av 
Energigas Sverige fastställd 
examination med godkänt 
resultat. 

 

Utbildning ska vara aktuell, 
högst 6 år från 
utbildningstillfället eller så ska 
sökande på annat sätt 
fortlöpande uppdaterat äldre 
utbildning, se § 6 

Installationer med ej EG-
typgodkända gasapparater 

Fyra års erfarenhet inom gas- eller 
rörinstallationsyrket varav  

Ett år som arbetsledare, projektledare 
eller egen företagare 

Avgångsbetyg från eftergymnasial 
teknisk utbildning eller likvärdig 
utbildning, där denna har energiteknisk, 
värme- och sanitetsteknisk eller 
maskinteknisk inriktning, minskar kravet 
på arbetserfarenhet till tre år och kan 
ersätta kravet på erfarenhet som 
arbetsledare, projektledare eller egen 
företagare. 

Introduktionskurs - 
Energigas 

Godkänd gasmontörsutbildning 
inom kategorin ej EG-typgodkända 
gasapparater** 

 

Utbildning ska vara aktuell, högst 6 
år från utbildningstillfället eller så 
ska sökande på annat sätt 
fortlöpande uppdaterat äldre 
utbildning, se § 6 

Godkänd 
installationsledarutbildning inom 
kategorin ej EG-typgodkända 
gasapparater., , avslutad med 
av Energigas Sverige fastställd 
examination med godkänt 
resultat. 

 

Utbildning ska vara aktuell, 
högst 6 år från 
utbildningstillfället eller så ska 
sökande på annat sätt 
fortlöpande uppdaterat äldre 
utbildning, se § 6 

*  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.  
**  utbildningarna bygger på varandra, så för denna kategori krävs en utbildning som täcker även föregående kategori.  
 


