Nyt koncept giver luft til pressede elinstallatører.
Elsikkerhedsloven og den kommende elinstallationsbekendtgørelse er i forvejen i fokus hos elinstallatører
landet over, som skal sikre at de nye regler følges og højere dokumentationskrav overholdes. Når de så
samtidig skal sørge for at have et opdateret og professionelt kvalitetsledelsessystem (KLS), så kan tidspresset
melde sig. Til denne udfordring har virksomheden ELsikkerhed.dk fundet på en løsning.

Hos Caverion – en af de store i Danmark med mere end 1.000 ansatte – er de ikke i tvivl om vigtigheden af en
løsning: ”Vi bruger i forvejen en ekstern rådgiver til at holde os opdateret på nye regler løbende, så derfor føler
vi os godt rustet til den nye lov og de nye bekendtgørelser træder i kraft. ELsikkerhed.dk holder hvert år
infomøder i hele landet for vores medarbejdere. Det tager et par timer, men så ved elektrikerne også præcis
hvad der skal gøres, når de står på opgaverne. I den sidste ende sparer det os for meget, og hvis vi så
ovenikøbet kan få det direkte koblet til vores kvalitetsstyringssystem, så vil det lette vores hverdag ” siger
Danny C. Rasmussen, distriktschef i Caverion.

Til venstre: Peter Kjær, ELsikkerhed.dk. Til højre: Erik Arvesen, Mesa Teknik(Per Holmstrøms eftf.).

”Blandt de elinstallatører som jeg har holdt kurser for, kan jeg mærke, at de bliver presset på tiden i hverdagen
– især de nye dokumentationskrav kræver en ændring i arbejdsprocesser,” siger Peter Kjær fra virksomheden
ELsikkerhed.dk, som rådgiver i den nye elsikkerhedslov og holder tilsyn og kurser landet over.
Virksomheden tilbyder lige nu at hjælpe elinstallatør-virksomheder med opsætning og indkøring af det
lovpligtige KLS (KvalitetsLedelsesSystem). Det sker i forbindelse med overtagelsen af virksomheden Mesa
Teknik, som er ekspert netop på det område. Ved at samle tilsyn, uddannelse og kvalitetssystemer hos en
ekstern rådgiver får elinstallatøren luft til øget fokus på kvalitet og motivation i det udførte arbejde. ”På den
måde ved elinstallatøren, at han har et indkørt og ajourført KLS, når det bliver kontroltid hvert andet år”,
slutter Peter Kjær.
Med købet af Mesa Teknik tilbyder ELsikkerhed.dk således installatørerne at få både opsætning og indkøring af
KLS samt årlig ajourføring under ét. Dermed har installatørerne deres på det tørre og kan være sikre på, at
deres arbejde udføres korrekt og i henhold til den gældende lovgivning og med minimalt tidsforbrug fra deres
side.
ELsikkerhed.dk holder løbende infomøder i hele landet om de nye regler på elinstallationsområdet. Peter Kjær,
som er indehaver af virksomheden, sørger for altid at have senest opdaterede viden ved at være deltager i
”Dansk Standard-udvalget”, som er med til at udforme de nye standarder.
Læs meget mere om rådgivning om elsikkerhedsloven, KLS og den nye installationsbekendtgørelse på
www.elsikkerhed.dk

