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EHL Installation 2017 
EHL Installation avser hantering i samband med montage, installation samt funktionskontroll och gäller 
vid leveranser från medlemsföretag i EHL - Elektriska Hushållsapparat Leverantörer - till företag inom 
bygg- och fastighetsbranscherna i deras yrkesmässiga verksamhet. 

 
1)  Avlastning 
Vid leverans skall avlastningsplatsen vara i anslutning till installationsplatsen, d.v.s. inte mer än 50 meter. 
Det skall vara fri väg till samt utrymme för uppställning av produkter på avlastningsplats. Om hiss avsedd 
för aktuellt ändamål ej finns tillgänglig och leverans inte avser entréplan tillkommer en kostnad per pro-
dukt. 

 
2)  Avemballering 
När produkten emballerats av sker källsortering och bortforsling av emballaget till av beställaren till-
handahållen container i omedelbar anslutning till arbetsplatsen. 

 
3)  Arbetsområdet 
Arbetsområdet och ytor på väg fram till arbetsområdet skall vara väl städat och skyddat mot skador 
(täckt) eller enligt överenskommelse. Om andra yrkesgrupper finns i anslutning till arbetsområdet för 
installation eller annat arbete skall dessa informeras av beställaren att vitvaruinstallationen har företräde. 
I övrigt gäller att vitvarumontörerna alltid skall ha full framkomlighet för att kunna fullfölja lossning, 
inbärning, avemballering, inkoppling och funktionskontroll. Arbetsområdet skall avsynas i samråd med 
arbetsledning både före och efter installationen. Efter att montörerna avsynat arbetsplatsen övergår 
skadeansvaret till beställaren. 

 
4)  Installation 
Inkoppling av produkter sker endast på färdigställda el- och VVS-anslutningar. Installation kan endast 
fullgöras om el och VVS är anslutet och påkopplat. För vissa produkter sker inkoppling med stickpropps-
anslutning. I förekommande fall monteras tippskydd på produkter.  
 
5)  Funktionskontroll 
Efter installation sker funktionskontroll och injustering. Funktionskontroll kan endast fullgöras om el 
och VVS är anslutet och påkopplat. I de fall beställaren inte färdigställt el- eller VVS-anslutningar övergår 
ansvaret för produkterna på beställaren, även om funktionskontroll eller fullständig inkopp-
ling/installation inte genomförts.  
 
I de fall strömtillförseln brutits efter funktionskontroll övergår ansvaret för inställningar och funktioner 
på produkten till beställaren. 

 
6) Avsyning/besiktning av installation 
Avsyning av utförd installation görs med företrädare för objektet (beställaren). Efter avsyning övergår 
ansvaret för produkterna och installationen till beställaren. Detta gäller även för de fall beställaren inte 
finns tillgänglig för avsyning i anslutning till inbokad installation.  

 
7)  Övriga arbeten 
Övriga arbeten såsom snickeriarbeten ingår ej.  

 
8)  Uteblivet uppdrag 
Med uteblivet uppdrag avses att installation inte kan genomföras vid bokat tillfälle, och i enlighet med 
kontrakt, på grund av brister vid arbetsplatsen. I sådant fall debiteras beställaren för uppdraget även om 
inte installation skett, såvida inte installatören skriftligen meddelats senast fem arbetsdagar före planerad 
installationsdag. 


