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1 Allmänt 
Historiskt började samarbetet mellan försäkringsbolagen redan år 1925, med 
bildandet av Brandförsäkringsanstalternas Elektriska Nämnd och samtidigt 
undertecknandes den första överenskommelse gällande revisionsbesiktning 
av elanläggningar. Överenskommelsen ingicks mellan Elektriska Nämnden 
och ett 50-tal svenska och utländska försäkringsbolag. Elektriska Nämndens 
uppdrag från försäkringsbolagen var att revisionsbesiktningar ska genomföras 
med bestämda intervaller inklusive bevakning och utförs av sakkunniga 
personer. 
 

2 Avtal mellan anslutna försäkringsbolag och 
Elektriska Nämnden 
För att besiktning ska kunna genomföras av Elektriska Nämnden måste avtal 
upprättas mellan försäkringsbolaget och Elektriska Nämnden enligt bifogad 
bilaga till denna anvisning. 
 

3 Försäkringsbolagens åtaganden 
Anslutna försäkringsbolag ska: 
 anmäla samtliga besiktningspliktiga objekt enligt Elektriska Nämndens 

anvisning F200 Bestämmelser om besiktningsplikt och besiktningsintervall 
 anmäla väsentliga förändringar av besiktningspliktiga objekt 
 
Kommentarer 
Anmälan ska ske via Elektriska Nämndens system EN2010 (webbformulär eller 
import/export av filer).  
 
Interna inbjudningar till Elektriska Nämndens system EN2010 ska normalt göras 
av den person som har inbjudits till system EN2010 i samband med kontraktets 
undertecknande. 
 
Samtliga personer som har inbjudits till system EN2010, har möjlighet att bjuda in 
andra personer inom det egna försäkringsbolaget eller andra personer som ingår 
i försäkringsbolagens verksamhet.  
I samband med inbjudan väljs om dessa personer ska handlägga objekt eller 
endast ha tillgång till information. 
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4 Elektriska Nämndens åtaganden 
Elektriska Nämnden ska bevaka att besiktningar utförs av anmälda objekt under 
besiktningsperioden och med de fastställda besiktningsintervallerna enligt 
anmälan samt enligt anvisning A102 Bestämmelser om revisionsbesiktning av 
elanläggningar. 
 
Besiktningar ska utföras av besiktningsingenjörer som är auktoriserade av 
Elektriska Nämnden enligt anvisning A103 Bestämmelser om auktorisation. 
 
Elektriska Nämndens ska ge anslutna försäkringsbolag tillträde till Elektriska 
Nämndens system EN2010 och lämna: 
 fullständig information om egna objekt, 
 information om övriga icke sekretessbelagda objekt. 

 
Kommentar 
Med sekretessbelagda objekt avses: 
 objekt som är registrerade med personnummer (PUL).  
 hemliga objekt, 
 objekt som är försäkrade av egna captivebolag. 
 

5 Kostnader 
Brandskyddsföreningens kostnader för besiktningsverksamheten enligt denna 
överenskommelse debiteras de försäkringsbolag som anlitar Elektriska Nämnden 
för sådana besiktningar. Kostnaden fördelas därvid i förhållande till bolagens 
premieinkomst på företags- och fastighetsförsäkringar inklusive kyrkor och 
lantbruk. 
 
För nya försäkringsbolag i Elektriska Nämndens verksamhet samt för 
captivebolag, ska den årliga avgiften till Elektriska Nämnden baseras på antal 
objekt för vilka besiktningsplikt föreligger. 
 
Kommentar 
Grundavgift för nytecknade avtal är 1/8:e dels prisbasbelopp från avtalets 
giltighetsdatum och till samma år den 31 december. 
 
För captivebolag gäller nedanstående årliga kostnad till Elektriska Nämnden: 
 1/8:e dels prisbasbelopp för 1 – 25 anmälda objekt 
 1/4:e dels prisbasbelopp för 26 – 50 anmälda objekt 
 1/2 prisbasbelopp för 51 – 100 anmälda objekt 
 1 prisbasbelopp för 101 – 500 anmälda objekt 
 För mer än 500 anmälda objekt ska kostnaden regleras i avtal mellan parterna 
 
För anslutna försäkringsgivare är den årliga kostnaden till Elektriska Nämnden 
baserad på premieintäkter respektive antal objekt i registret per den 1 oktober 
föregående år. 
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6 Ändring 
Förslag till ändring av denna överenskommelse ska tillställas styrelsen för 
Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd. 
Inkomna förslag ska beredas av Elektriska Nämndens försäkringsutskott FU och 
Elektriska Nämndens styrelse ska tillstyrka eller avslå förslaget. 
Det tillstyrkta förslaget tillsammans med styrelsens yttrande, ska skickas till 
samtliga försäkringsbolag som deltar i överenskommelsen för omröstning. 
Om fler än trefjärdedelar av försäkringsbolagen biträder ändringsförslaget, träder 
ändringen ikraft. 
 

7 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
Denna överenskommelse träder i kraft den 1 januari 2010, då samtidigt tidigare 
utgåva av anvisning A100 Överenskommelse angående revisionsbesiktning av 
elanläggningar (f.d. utgåva A101:7) upphör att gälla. 
 
Tidigare överenskommelse mellan Elektriska Nämnden och respektive 
försäkringsbolag gäller tills dess att nya avtal har ingåtts mellan parterna. 
 
Kommentar 
Önskar försäkringsbolag frånträda denna överenskommelse innan nytt avtal är 
undertecknat, ska detta skriftligen meddelas Elektriska Nämnden senast tre 
(3) månader före kalenderårets utgång. 
 

8 Undantag 
Elektriska Nämndens styrelse har vid särskilda skäl, möjlighet att medge 
undantag från dessa bestämmelser. 
 




