
  
  

 El- och energienheten

ANSÖKAN OM BEHÖRIGHETSINTYG

FYLL I MED TRYCKBOKSTÄVER

Ansökan om Behörighetsintyg
Ändring av behörighetsintygets klass
Ändring av behörighetsintyg, som givits med stöd av tidigare ellagstiftning, med stöd av 34 §
HIMb om arbeten inom elbranschen (516/96)

Behörighetsintygets klass:
Elbehörighet 1 Hissbehörighet
Elbehörighet 2 Hissunderhållsbehörighet
Elbehörighet 3

Person- och Namn Personbeteckning
fakturerings-
uppgifter

Utdelningsadress

Postnummer Postkontor

Beställarens namn (om inte sökanden)

Faktureringsadress (om inte samma som sökanden)

Postnummer Postkontor

Telefon/Telefax tjänst Telefon/Telefax hem

Utbildning (examen, året för avläggande och läroanstalt)

Datering, under- Sökanden Betalare (om inte sökanden)
skrift och
namnförtydligande
Bilagor Ämbetsintyg (gäller endast dem som första gången söker behörighetsintyg

Behörighetsintyg utfärdat av landskapsstyrelsen, Elinspektionscentralen eller säkerhetsteknikcentralen
Skolbetyg, studie- och kursintyg _____ exemplar
Arbetsintyg _____ exemplar
Intyg över säkerhetsexamen
Övriga handlingar, som sökanden vill hänvisa till ____ exemplar

Tilläggsutredning

.....................................................................................................................................................
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BILAGA TILL ANVISNING FÖR ANSÖKAN
Krav angående utbildning, säkerhetsexamen och arbetserfarenhet

ELBEHÖRIGHET 1
Avlagd Y-examen, som är högst 10 år gammal eller elsäkerhetsexamen 1

Utbildning inom elbranschen Arbetserfarenhet inom elbranschen
(Utbildning utomlands beaktas endast på basis av (Arbetserfarenhet utomlands beaktas endast på basis 
utlåtande som givits av undervisningsstyrelsen) av utlåtande som givits av elsäkerhetsmyndigheten)

Diplomingenjör eller ingenjör 2 års tillräckligt omfattande arbetserfarenhet,
inom elkraftstekniken plus som ger förtrogenhet med ledning av elarbeten

av vilken minst 1 år arbetserfarenhet över 1 kV

Diplomingenjör eller ingenjör 4 års tillräckligt omfattande arbetserfarenhet,
inom elbranschen eller tekniker inom plus som ger förtrogenhet med ledning av elarbeten
elkrafttekniken av vilken minst 2 år arbetserfarenhet över 1 kV

Tekniker inom elbranschen 6 års tillräckligt omfattande arbetserfarenhet,
plus som ger förtrogenhet med ledning av elarbeten

av vilken minst 2 år arbetserfarenhet över 1 kV

20 kV BEGRÄNSAD ELBEHÖRIGHET 1
Avlagd Y-examen, som är högst 10 år gamla eller elsäkerhetsexamen 1

Specialyrkesexamen för elövermontör 6 års tillräckligt omfattande arbetserfarenhet,
inom elkrafttekniken eller motsvarande plus som ger förtrogenhet med ledning av elarbeten
examen av vilken minst 2 år arbetserfarenhet över 1 kV

ELBEHÖRIGHET 2
Se omstånde sida.

ELBEHÖRIGHET 3
Avlagd Y- E- eller K-examen, som är högst 10 år gammal eller elsäkerhetsexamen 1, 2 eller 3

Handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen (516/96) 11 §

Av dem som avlagt examen eller utbildning inom någon annan elbransch än elkrafttekniken krävs ett
års arbetserfarenhet som ger förtrogenhet med elkrafttekniken, när ansökan gäller intyg eller om 
obegränsad elbehörighet 3.

Om arbetserfarenheten inte är tillräckligt omfattande, kan på begäran beviljas ett behörighetsintyg 
begränsat till det arbetsområde som stämmer överens med arbetserfarenheten.

Utbildning utomlands beaktas endast på basis av utlåtande som givits av undervisningsstyrelsen.

Arbetserfarenhet utomlands beaktas endast på basis av utlåtande som givits av elsäkerhetsmyndigheten.

ÄNDRING AV KOMPETENSINTYG SOM GIVITS MED STÖD AV TIDIGARE LAGSTIFTNING
Handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen (516/96) 34 §
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