
SÄKERT UNDERTAK
En auktoriserad undertaksentreprenör ger dig, ditt företag och projekt rätt
förutsättningar från början. Säkert undertaksföretaget är välskött med god
ekonomi, har flerårig erfarenhet av branschen, förbinder sig att följa
branschens riktlinjer och tar ansvar genom hela projektet för att utförda
tjänster håller hög kvalitet.

Därför ska du välja ett Säkert 
undertaksföretag:

Trygghet för kunden
Kvalitet, säkerhet, kunskap och 
fackmannamässighet skapar trygghet.

Kvalitetsstämpel och aktualitet
Säkert undertak är en kvalitetsstämpel.
Auktorisationen uppdateras varje kalenderår
genom nytt ansökningsförfarande.

Dokumenterad erfarenhet
Säkert undertak innebär att 
undertaksföretaget
har en dokumenterad erfarenhet
av genomförda projekt.

Hög kvalitet
Installationer ska kunna göras utan risk för
fel, osund konkurrens eller oetiskt 
uppförande.

Auktorisationen gäller för tolv månader och 
förlängs därefter först efter att en ansökan om 
vidmakthållande godkänts.

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 Undertaksföretagen, bransch-
föreningen 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 undertaksmontörer
• 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

Säkert undertak är kvalitetsstämpeln som borgar för hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete
samt en sund affärsmässig verksamhet. Att anlita ett auktoriserat undertaksföretag är en trygg försäkring
om att du som beställare får den kompetens och säkerhet som behövs. Adekvat fackmannamässighet
och expertis ger dig rätt förutsättningar för att projektet ska ros i land på bästa tänkbara sätt. Från start
till mål.

Auktorisationen erbjuds medlemmar inom 
branschorganisationen Undertaksföretagen. 


