
ANSVARET FÖR ELSÄKERHETEN...
... vilar på fastighetsägarens axlar. En status- och 
elsäkerhetskontroll skapar en medvetenhet hos 
föreningen om hur fastigheten mår. Varje fastighet 
och varje bostadsrättslägenhet är enligt lag en 
elanläggning. Fastighetsägaren är ansvarig för att 
elanläggningen är säker och att den regelbundet 
kontrolleras. Fastighetsägaren har ett strikt ansvar för 
skador som elanläggningen orsakar, vilket innebär 
att fastighetsägaren får bära hela ansvaret om någon 
skadas.

VARFÖR STATUS- OCH ELSÄKERHETSKONTROLL?
Status- och elsäkerhetskontroll omfattar tillsyn av 
samtliga lägenheter för att kontrollera det föreningen 
och varje enskild medlem har underhållsansvar för. 
Vi utför kontroller av lägenhetens status avseende el, 
vatten, värme och ventilation samt noterar förändring 
och fel av allmän eller väsentlig art. Genom en status- 
och elsäkerhetskontroll får föreningen vetskap om 
hur fastigheten mår och kan därigenom förebygga 
skador till följd av elektricitet samt kostsamma 
vattenskador.

VÅRT SAMARBETE MED LÄNSFÖRSÄKRINGAR 
SPARAR PENGAR ÅT FÖRENINGEN
Föreningar med administrativt avtal hos HSB 
Skåne kan med fördel teckna vårt kollektiva 
försäkringsavtal med Länsförsäkringar. Samarbetet 
mellan Länsförsäkringar och HSB Skåne innebär 
att då en fastighetsägare kan uppvisa ett intyg från 
HSB Skåne att skadeförebyggande arbete genomförts 
i hela fastigheten, slipper föreningen den förhöjda 
självrisken som normalt dras av vid läckageskada om 
en skada skulle uppkomma. Detta avtal skapar en 
möjlighet för er som fastighetsägare att spara pengar 
på att utföra status- och elsäkerhetskontroller i er 
fastighet. 

RELATERADE TJÄNSTER 
q Bygg på med fuktskadeutredning och förebygg 
vattenskador.
q Elsäkra den gemensamma elen i fastigheten, 
beställ till vår elsäkerhetstjänst.

STATUS- OCH ELSÄKERHETSKONTROLL
SPECIALISTTJÄNSTHSB SKÅNE

ATT FÅ STÖTAR I DUSCHEN 
ÄR ALDRIG BRA. UTFÖR 
KONTROLLER I TID.

RING ELLER SKICKA EN INTRESSEANMÄLAN IDAG!
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HSB SKÅNE SERVICECENTER I LUND 046-210 84 00
Telefontid: mån–fre 08.00–16.00, lunchstängt 12.00–13.00
Postadress: Box 1712, 221 01 Lund
Besöksadress: Gnejsvägen 17, Lund
info-skane@hsb.se | hsb.se/skane/tjanster | 046-210 84 00


