
SÄKERT UNDERTAK
Auktorisationen för undertaksentreprenörer

ANLITA ALLTID ETT 
SÄKERT UNDERTAKSFÖRETAG

Så att det blir rätt från början.
En auktoriserad undertaksentreprenör ger dig, ditt företag och 

projekt rätt förutsättningar från början. Företaget är väl-
skött med god ekonomi, har mångårig erfarenhet 

av branschen, förbinder sig att följa bran-
schens riktlinjer och tar ansvar genom 

hela projektet för att utförda 
tjänster håller hög kvalitet. 
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AUKTORISATIONEN 
SÄKERT UNDERTAK
Säkert undertak är auktorisationen som erbjuds medlemmar 
inom branschorganisationen Undertaksföreningen. 

Säkert undertak är kvalitetsstämpeln som borgar för hög kompe-
tens och kvalitet på genomfört arbete samt en sund affärsmässig 
verksamhet.

För att skydda beställare av undertak från olika typer av fel ser vi att det är angelä-

get för oss som branschorganisation att kvalitetssäkra företag och ge beställare 

möjlighet att välja auktoriserade undertaksföretag framför andra icke-auktorisera-

de aktörer i branschen. Strikta kriterier ställs därför på undertaksmontage, ledar-

skap och företagets förmåga att följa lagar och riktlinjer. 

Beställaren kan genom att anlita ett auktoriserat undertaksföretag lättare undvika 

fel som tveksamma konstruktioner, slarv, vag egenkontroll, dålig samordning och 

bristfälligt utfört arbete eller icke affärsmässig verksamhet.

Att anlita en underentreprenör
Genom att kontrollera sina potentiella affärspartners kan 
man skydda sig från negativa konsekvenser. På Under-
taksportalen.se kan man få råd och tips om vad man kan 
tänka på när man ska anlita en undertaksentreprenör: 

Undertaksportalen.se:
   - Om undertaksbranschen
   - Att anlita en underentreprenör

Tillsammans kan vi försvåra för oseriösa aktörer att göra af-
färer i byggbranschen.

STRIKTA KRITERIER SKYDDAR BESTÄLLAREN 

Trygghet för kunden
Kvalitet, säkerhet, kunskap och fackmanna-
mässighet skapar trygghet.

Kvalitetsstämpel och aktualitet
Säkert undertak är en kvalitetsstämpel. 

Auktorisationen uppdateras varje kalenderår 

genom nytt ansökningsförfarande.

Dokumenterad erfarenhet
Säkert undertak innebär att undertaks- 

företaget har en dokumenterad erfarenhet 

av genomförda projekt.

Hög kvalitet
Installationer ska kunna göras utan risk för fel, 

osund konkurrens eller oetiskt uppförande.

FÖRDELAR MED ATT ANLITA ETT AUKTORISERAT FÖRETAG



AUKTORISATIONEN 
SÄKERT UNDERTAK
Samtliga medlemmar med auktorisationen Säkert undertak 
är också medlemmar i Undertaksföreningen. Auktorisationen 
trädde i kraft 2019-01-01. Giltighetsperioden för erhållen 
Säkert undertak-auktorisation är kalenderår samt påföljan-
de kvartal under vilken period uppdatering och ansökan om 
vidmakthållande ska ske.
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Det finns många anledningar till att välja ett undertaks– 
företag som är auktoriserat.

Undertaksföreningens medlemmar med Säkert undertak-auktorisation ska 
vara välskötta med god ekonomi och flerårig erfarenhet. Företagen förbin-
der sig att följa branschens riktlinjer, 

Auktorisationen gäller för tolv månader. För nästkommande kalenderår 
förlängs auktorisationen först efter att en ansökan om vidmakthållande 
godkänts.

Personal och företagsledning genomgår adekvat utbildning samt förbin-
der sig att följa lagar, förordningar och etiska regler. 

Undertaksföretaget har dokumenterad erfarenhet, tekniskt kunnande och 
erforderliga försäkringar. Det arbetar med kvalitetsledningssystem.

Ett Säkert undertak-certifierat undertaksföretag arbetar aktivt för en 
minskad negativ miljöpåverkan. Det har även regler och rutiner för att alla 
medarbetare ska ha en god arbetsmiljö.

Att anlita ett auktoriserat undertaksföretag 

är en trygg försäkring om att man får den 

kompetens och säkerhet som behövs. Man 

får adekvat fackmannamässighet och 

expertis för att projektet ska ros i land på 

bästa tänkbara sätt. Från start till mål.
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AUKTORISATIONEN 
SÄKERT UNDERTAK

Regelverket för Säkert undertak
Undertaksinstallationer är en viktig del av en byggnads funktion. De 
ska vara projekterade och utförda på rätt sätt för att ge användaren 
hälsosamma  och säkra installationer. Målet med Säkert undertak är att 
auktoriserade  undertaksföretag ska kunna göra installationer utan risk 
för fel i installation, osund konkurrens eller oetiskt uppförande. Säkert 
undertak är framtaget av Undertaksföreningen inom Sveriges Bygg- 
industrier, branschföreningen för undertaksentreprenörer.

Endast auktoriserade undertaksentreprenörer kan använda sig av 
stämpeln Säkert undertak. 

För att ett undertaksföretag ska bli auktoriserat 
måste följande kriterier ha uppfyllts:

• Genomgången företagsledarkurs
• Avlagt teoriprov för minst hälften av företagets undertaks- 
  montörer med adekvat yrkeserfarenhet hos övriga
• Dokumenterad erfarenhet och tekniskt kunnande
• Registreringsbevis och F-skattesedel
• Kvalitetsledningssystem
• Arbetsmiljö- och miljöpolicy
• Erlagda skatter (Skatteverket)
• Följer leverantörers anvisningar
• Följer lagar och förordningar
• Innehar erforderliga försäkringar
• Följer Sveriges Byggindustriers uppförandekod
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