TILKENDEGIVELSE
meddelt fredag den 19. september 2014

i faglig voldgiftssag 2013.0171
Dansk El-Forbund
(advokat Jeppe Wahl-Brink)
mod
TEKNIQ
for
Botjek Eltjek ApS
(underdirektør Thorkild Bang)

Tvisten og dens behandling:
Under denne sag er der tvist mellem parterne om, hvorvidt arbejde med at udarbejde elinstallationsrapporter i forbindelse med huseftersynsordningen er omfattet af
Elektrikeroverenskomstens dækningsområde. Det er Dansk El-Forbunds opfattelse,
at arbejdet er omfattet heraf. Det er heroverfor TEKNIQs standpunkt, at arbejdet
ikke er omfattet af denne overenskomst, hvis medarbejderen hovedsagelig udfører
eleftersyn.

Da der ikke har kunnet opnås enighed mellem parterne, er sagen indbragt for denne
voldgiftsret bestående af næstformand Jens-Olav Pedersen og forbundssekretær
Christian Rosenkvist Elgaard, begge udpeget af klager, samt souschef Charlotte
Ketelsen og advokat Tina Lind-Larsen, begge udpeget af indklagede. Som
medlemmer til varetagelse af opmandsopgaven er udpeget et udvidet formandskab
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bestående af højesteretsdommer Jon Stokholm (formand), fhv. højesteretspræsident
Børge Dahl og fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen.

Sagen blev forhandlet mundtligt den 2. september 2014.

Der blev afgivet forklaring af områdeleder i Dansk El-Forbund Benny Yssing, elektriker Claus Strikert og driftsdirektør Brian Slot.
Efter bevisførelse, procedure og votering var der enighed om at afslutte sagen i
overensstemmelse med opmandskabets mundtlige tilkendegivelse. Parterne er enige
om, at tilkendegivelsen affattes uden fuldstændig sagsfremstilling.

Parternes påstande:
Klager, Dansk El-Forbund, har nedlagt påstand om, at de indklagede, TEKNIQ og
Botjek Eltjek ApS, skal anerkende, at udarbejdelse af elinstallationsrapporter i
henhold til bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast
ejendom mv. § 2 a, stk. 3, er omfattet af Elektrikeroverenskomstens faglige
dækningsområde.

TEKNIQ og Bojtjek Eltjek ApS, har principalt nedlagt påstand om frifindelse og
har subsidiært taget delvist bekræftende til genmæle, i det omfang eleftersyn
udføres som en del af en elektrikers almindelige service- og installationsarbejde.

Retsgrundlaget
Elektrikeroverenskomsten er en områdeoverenskomst, men den indeholder ikke en
bestemmelse om overenskomstens dækningsområde.
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Indholdet af elektrikeruddannelsen er beskrevet i bekendtgørelse nr. 509 af 31. maj
2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it.
Heraf fremgår bl.a.:
”Elektriker

1. Uddannelsens formål og opdeling
1.1. Uddannelsen til elektriker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder
inden for følgende overordnede kompetenceområder:
1. Installation, programmering, idriftsættelse, fejlfinding og vedligeholdelse
af elinstallationer i boliger, erhverv og industri.
2. Installation, programmering, idriftsættelse, fejlfinding og vedligeholdelse
af automatiske anlæg samt tilhørende netværk i boliger, erhverv og industri.
3. Installation, programmering, idriftsættelse og fejlfinding på tele-, data- og
sikringsanlæg samt tilhørende netværk i boliger, erhverv og industri.
4. Tilslutning af elinstallationer til forsyningsnettet.
5. Kundeservice og rådgivning.
6. Sikre arbejdsmiljøet samt el-sikkerheden på arbejdspladsen og for slutbrugerne.
...
4. Kompetencemål for hovedforløbet
4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2. – 4.7., er, at
eleverne kan:
...
2. udføre arbejde på eller nær ved spændingsløse og spændingsførende installationer, tavleanlæg og kabelskabe,
...
4. udføre elinstallationer, automatiske anlæg og opbygge mindre gruppe- og
styretavler i boliger, erhverv og industri samt tilslutte brugsgenstande efter
gældende love og regler i forhold til specialevalg samt sikre, at installationsprincipperne bliver overholdt,
5. foretage kvalitetssikring, herunder foretage relevante målinger og anvende udstyr korrekt ved eftersyn og afprøvning, samt udarbejde og vedligeholde dokumentation, brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner,
...
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7. udføre systematisk fejlfinding og vedligeholdelse samt reparere elinstallationer og brugsgenstande,
...
10. anvende it til jobrelaterede opgaver,
11. rådgive samt vejlede brugerne om anlæggets og installationens virkemåde,
...
14. installerede, styre og regulere samt foretage service, fejlfinding og vedligehold af belysningsanlæg i boliger erhverv og industri.
...
16. rådgive om og foretage energioptimering i henhold til gældende energikrav,
...
19. installere og programmere centralt styrede intelligente installationer i
boliger, erhverv og industri,
20. udføre netværk i boliger til tele, data, radio og tv,
...
45. udføre elinstallationer, herunder opbygge mindre gruppe- og styretavler
i boliger, erhverv og industri samt tilslutte brugsgenstande efter gældende
love og regler samt sikre, at installationsprincipperne bliver overholdt,
...
47. udføre relevante målinger og foretage kvalitetssikring, herunder vedligeholde dokumentation, brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner i
forbindelse med eftersyn og afprøvning af installationer i boliger og erhverv,
48. installere samt foretage service, fejlfinding og vedligehold af belysningsanlæg i bygninger,
...
51. under vejledning udføre fejlfinding og vedlige elinstallationer.
...”

I forbindelse med en revision af huseftersynsordningen blev der den 2. december
2010 fremsat et lovforslag, der bl.a. indeholdt en indførelse af elinstallationsrapporter i forbindelse med den allerede eksisterende huseftersynsordning. Af bemærkningerne til § 1, nr. 6 fremgår bl.a.:
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”Den gennemgang af bygningens installationer, som skal foretages, vil
på samme måde som den bygningskyndiges bygningsgennemgang være
en visuel gennemgang af de synlige forhold ved elinstallationerne samt
en stikprøvemæssig undersøgelse der svarer til det el-tjek Sikkerhedsstyrelsen har udviklet i samarbejde med brancheorganisationen TEKNIQ. Undersøgelsen vil navnlig skulle omfatte en (stikprøvevis) undersøgelse af
- nedhængte lofter og forsatsvægge (nedtagning af enkelt lamper),
- halogenspots (nedtagning af enkelte spots),
- kontaktpunkter (kontakter, afbrydere og lampeudtag mv.) (adskillelse og funktionsprøvning af enkelte af disse),
- bløde ledninger, der er ført gennem vægge,
- installationer, der er underdimensionerede,
- dæksler på dåser, der ikke er korrekt afskærmede,
- kabler og lignende der er uforsvarligt monterede og afskærmede, og
- HFI-/HPFI-anlæg og gruppetavler.
...
Herudover skal den, der foretager el-tjekket, som nævnt stikprøvevis
undersøge aftagelige og løftbare elinstallationer (f.eks. adskille enkelte
kontakter og afbrydere samt nedtage enkelte halogenspots). En lignende
undersøgelsespligt påhviler ikke de bygningssagkyndige, der derimod
forudsættes ikke at foretage destruktive indgreb, men for en fagmand på
el-området adskiller de nævnte undersøgelser sig fra destruktive indgreb i traditionel forstand ved, at de kan foretages uden at gøre varig
skade på den undersøgte genstand…”

Loven blev vedtaget den 14. juni 2011 og trådte i kraft 1. maj 2012. Der foreligger
bekendtgørelse nr. 19 af 16. januar 2012 om elinstallationsrapporter som led i
huseftersynsordningen.

Sagsfremstilling
En række af TEKNIQs medlemsvirksomheder udfører eleftersyn under
huseftersynsordningen.
Der er enighed om, at arbejde hermed, der udføres accessorisk blandt almindelige
elinstallationsopgaver, er omfattet af Elektrikeroverenskomsten.
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Botjek Eltjek ApS har valgt at ansætte en autoriseret elinstallatør med henblik på
selv at lave elinstallationsrapporterne. Virksomheden har meldt sig ind i TEKNIQ.
Virksomheden og TEKNIQ har i den forbindelse indtaget det standpunkt, at de
medarbejdere, der er ansat til kun at udføre eleftersyn, ikke er omfattet af
Elektrikeroverenskomsten, men af TEKNIQs overenskomst med Teknisk
Landsforbund.

Parternes argumentation
Klager har gjort gældende, at arbejdet med udarbejdelse af elinstallationsrapporter
er omfattet af Elektrikeroverenskomstens dækningsområde. En udfyldende
fortolkningsregel vedrørende overenskomstens faglige dækningsområde må føre til,
at alt arbejde, medlemmer af Dansk El-Forbund udfører for medlemmer af
TEKNIQ, som udgangspunkt er omfattet af Elektrikeroverenskomsten.
Overenskomsten dækker alt arbejde, som sædvanligvis udføres af Dansk ElForbunds medlemmer for TEKNIQs medlemsvirksomheder. Det må indgå i
vurderingen af dækningsområdet, at de medarbejdere, der udfører arbejdet med
elinstallationsrapporter, forventes at have faglighed som uddannede elektrikere.
Elektrikeruddannelsen indeholder eftersyn, fejlfinding, kvalitetssikring og målinger
på elektriske installationer samt arbejde med spænding, og dette er væsentligt ved
afgrænsningen af overenskomstens faglige dækningsområde. Arbejdet sker på en
autoriseret elinstallatørs ansvar.

Klager kan i og for sig tiltræde, at eleftersyn hovedsagligt er funktionærarbejde, da
arbejdet primært foregår ved brug af en computer, men er ikke enig i, at dette
forhold medfører, at Elektrikeroverenskomsten bliver uanvendelig.

Indklagede gør gældende, at ikke alt arbejde, en elektriker udfører, automatisk
bliver omfattet af Elektrikeroverenskomstens dækningsområde. Udførelse af
eleftersyn må hovedsagligt anses som teknisk/klinisk bistandsydelse, der ikke
omfattes af Elektrikeroverenskomsten. Medarbejderne i Botjek Eltjek ApS udfører
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ikke elinstallationer og servicerer ikke sådanne installationer. Medarbejderne indgår
i løsninger af tværfaglige opgaver, der falder uden for Elektrikeroverenskomstens
dækningsområde.
Indholdet i bekendtgørelsen for elektrikeruddannelsen medfører ikke, at eleftersyn
kun kan omfattes af Elektrikeroverenskomsten. Der er en afgørende forskel i
formålet. Uddannelsesbekendtgørelsen skal sikre, at elektrikeren erhverver de
fornødne kundskaber til at kunne fejlfinde og efterfølgende dokumentere sin
håndværksmæssige ydelse og dennes kvalitet. Reglerne om eleftersyn har til formål
at sikre, at eleftersynet kan danne grundlag for en ejerskifteforsikring, og for
vurdering af, om der er fejl og mangler i installationen, som bør udbedres inden en
overtagelse.

Opmændenes bemærkninger og afgørelse
Opmændene udtaler i enighed:
Som sagen er forelagt, er sagens eneste problem, om eleftersynsarbejde i henhold til
bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom
isoleret set er omfattet af Elektrikeroverenskomstens faglige dækningsområde.

Det rene arbejde med udarbejdelse af sådanne elinstallationsrapporter må i sin
kerne anses som et konsulentarbejde, som i sig selv falder uden for
Elektrikeroverenskomstens faglige dækningsområde. Det forhold, at arbejdet
hermed indebærer visse underordnede håndværksmæssige tiltag, og at arbejdet
udføres af medarbejdere med en håndværksmæssig uddannelse som elektriker, gør
ingen forskel. Det gør heller ingen forskel, at arbejdet udføres under en autoriseret
elinstallatørs ansvar.

Efter det således anførte må indklagedes frifindelsespåstand tages til følge.
Hver part bærer egne sagsomkostninger og betaler halvdelen af opmændenes
honorar og udgifter.
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København, den 19. september 2014.

Jon Stokholm

Børge Dahl

Poul Sørensen

