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E.L. Elmateriel Leverantörernas förening är en
branschförening för de ledande leverantörerna av
elektrisk installationsmateriel i Sverige. Medlemmar
är såväl tillverkare som importörer av elmateriel.
Medlemmarnas breda produktsortiment kännetecknas av produkter som används dels i fastigheter,
dels inom industrin och som monteras av elektriker.
Våra medlemmars kunder är elgrossister, energibolag och industrin.

E.L. bildades 1995 och är en mycket effektiv
samverkansform för leverantörer av elmateriel. Dels
sparar medlemmarna pengar genom att ha en
gemensam omvärldsbevakning, dels kan föreningen göra medlemmarnas röst hörd på ett bättre
sätt än vad ett enskilt företag kan göra.
Föreningen bedriver lobbyverksamhet och
opinionsbildning. Organisationen är också remissinstans i viktiga frågor som rör branschen.

Föreningen har till exempel utarbetat ett gemensamt filformat, kallat SEGEL, för överföring av
produktdata mellan leverantör och grossist. SEGELformatet ger stora möjligheter till effektivisering av
verksamheten hos såväl leverantör som grossister.
E.L. är också aktiv när det gäller leveransvillkor och
hantering av reklamationer i syfte att underlätta för
medlemmarna i deras kundrelationer.

Elfack är Nordens största mötesplats för elteknikoch belysningsbranschen och en viktig mässa för
föreningens medlemmar. E.L. påverkar aktivt mässans utformning och inriktning. Föreningen är en
mycket stark förhandlingspart till mässan och finns
representerad i Elfacks referensgrupp. Dessutom
har E.L. ett samarbetsavtal med mässan som ger
medlemmarna förmånliga villkor.

“E.L. har utarbetat en
gemensam miljödeklaration ...”

Miljöfrågor är mycket viktiga för alla företag inom
elmaterielbranschen. Hur företagen utvecklar sina
produkter och marknadsför dem är givetvis en
konkurrensfråga. E.L. har utvecklat en gemensam miljödeklaration där medlemmarna
på ett enkelt sätt kan miljödeklarera sina
produkter, något som är ett krav från
marknaden. Elgrossisterna har tagit till
sig systemet och har infört en speciell
databas för detta.
Föreningen bevakar utvecklingen inom
EU där medlemmarnas verksamhet bland
annat påverkas av de tre EU-direktiven: WEEE,
RoHS och Reach. WEEE handlar om hantering av elektriskt och elektroniskt avfall. RoHSdirektivet förbjuder användningen av vissa farliga
ämnen i elektriska och elektroniska produkter.
Reach är en EU-förordning som gäller kemikalier.

Etiska regler.

En annan viktig uppgift för branschföreningen är att
ge utrymme för kontakter mellan medlemmar och
andra aktörer i branschen. Det sker bland annat vid
föreningsmöten och seminarier. Dessa arrangeras i
samarbete med närliggande branschföreningar, som
Sveriges Elgrossister (SEG), Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) och Belysningsbranschen.
Tillsammans med Belysningsbranschen
sammanställer föreningens kansli lönestatistik för
branschens säljpersonal.

Rekommendationer till etiska regler har tagits fram
av föreningen i samarbete med Sveriges Elgrossister.
Syftet med reglerna är att försöka skapa en gemensam uppfattning om vad som är etiskt lämpligt
vid personliga kontakter och relationer mellan
marknadens aktörer.
E.L. har sitt kansli på Näringspunkten i Stockholm.
Näringspunkten är ett nätverk med 80 andra
branschföreningar, organisationer och företag.

Föreningens kansli har upparbetade kontakter med
de flesta departement och statliga verk, och ger
service till medlemsföretagen när det gäller
omvärldsbevakning, samhällsfrågor och marknadsjuridik. Medlemskap i föreningen kan beviljas
företag vars huvudsakliga verksamhet är att vara
tillverkare av elmateriel för industri och installation
eller dess representant. Företaget ska också ha en
väletablerad och fast försäljnings- och serviceorganisation i hela landet.
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AB Novum
ABB
AB Aidon Sverige
Devi AB
Ed-Wa Plast AB
El-Björn Electro AB
Eldon AB
ELKO AB
Elektro Elco AB
Ensto
ESYLUX
EuroContact AB
Fasteus Teknik AB
Fibox AB

Frico AB
GARO AB
Glen Dimplex Nordic
Gycom Svenska AB
Hager Elektro AB
HellermannTyton AB
Infometric AB
Itron Sweden AB
Kamstrup Senea AB
Karl H Ström AB
LVI-Produkter AB
Marelco/Vinga AB
Metrima Energi
Norwesco AB

Partex Marking Systems AB
Phoenix Contact AB
RUTAB
SAGAB Electronic AB
Schneider Electric Sverige AB
Siemens AB
Kraus & Naimer AB
Tec Con AB
Tyco Thermal Controls Nordic AB
Weidmüller AB
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