UTGÅVA 2016 06 22

Anvisning A102

Bestämmelser om revisionsbesikting av elanläggningar

Brandskyddsföreningen
Elektriska Nämnden

1

Allmänt
Denna anvisning innehåller bestämmelser för revisionsbesiktning av
elanläggningar och Systemkontroll, gemensamt kallat kontroll här nedan.
Elektriska Nämndens kansli ska svara för den administration som erfordras
för besiktningsverksamheten.
All kommunikation som berör kontrollen ska ske genom det webbaserade
systemet EN2010.

2

Försäkringsgivarens anmälan

2.1

Anmälan om besiktningsplikt
Försäkringsgivaren ska anmäla anläggningar med besiktningsplikt enligt
anvisning F200 till Elektriska Nämnden.

2.2

Registrera anläggning
Försäkringsgivaren registrerar försäkringsobjektet i systemet EN2010
Vid registreringen får anläggningen ett unikt anläggningsnummer.

3

Avisera försäkringstagare

3.1

Avisering om kontroll
Elektriska Nämnden aviserar försäkringstagaren om kontroll 8 veckor före
besiktningsperiodens början.

4

Planera kontroll

4.1

Ej besiktningsbart objekt
Om särskilda skäl föreligger kan försäkringstagaren avböja besiktning i
systemet EN2010.
Försäkringsgivaren gör en bedömning av ansökan och meddelar
omgående försäkringstagaren beslutet via systemet EN2010.
Särskilda skäl kan vara företaget gått i konkurs eller flyttat från fastigheten.
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4.2

Ansöka om undantag
Om särskilda skäl föreligger kan försäkringstagaren ansöka om undantag
från besiktning i systemet EN2010.
Särskilda skäl kan till exempel vara del av byggnad som är under
ombyggnad eller byggnad som ska avyttras.
Försäkringsgivaren gör en bedömning av ansökan och meddelar
omgående försäkringstagaren beslutet via systemet EN2010.

4.3

Välja besiktningsingenjör
Försäkringstagaren uppmanas vid aviseringen att välja en auktoriserad
besiktningsingenjör i systemet EN2010 för att utföra kontrollen.
Har försäkringstagaren bekräftat aviseringen men inte gjort ett aktivt val av
besiktningsingenjör under aviseringsperioden kommer den
besiktningsingenjör som senast gjorde kontrollen, och som är förvald i
formulärfältet, att automatiskt bli utsedd för det aviserade uppdraget.
Om inte uppdraget har bekräftats av utsedd besiktningsingenjör 5 veckor in
på besiktningsperioden informeras försäkringstagaren om att en ny
avisering kommer att skickas där försäkringstagaren uppmanas att välja ny
uppdragstagare.
Vid Systemkontroll ska en besiktningsingenjör auktoriserad för
Systemkontroll väljas.

4.4

Avtal om kontroll
Försäkringstagaren och besiktningsingenjören bestämmer när och på vilka
affärsmässiga villkor kontrollen ska utföras.
Kontrollen ska utföras inom besiktningsperioden. Besiktningsuppdraget kan
påbörjas redan under aviseringsperioden, besiktningsingenjören måste
dock först bekräfta uppdraget i systemet EN2010.

4.5

Bekräfta uppdraget
Besiktningsingenjören ska utan dröjsmål bekräfta uppdraget till
försäkringstagaren och i systemet EN2010. Efter bekräftelsen
kommer en unik uppdragskod att aktiveras.

4.6

Planera uppdrag
När uppdragstagaren valt att planera uppdraget i systemet EN2010 är
uppdraget låst och försäkringstagaren kan inte utnyttja funktionen
”Ersätt befintlig uppdragstagare”.
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5

Utföra kontroll

5.1

Före kontroll
Besiktningsingenjören utför kontrollen på uppdrag av försäkringstagaren.
Kontrollen får inte påbörjas innan den unika uppdragskoden överlämnats
digitalt av försäkringstagaren.
Kontrollen ska utföras enligt Elektriska Nämndens tekniska och
administrativa anvisningar.

5.2

Genomgång med försäkringstagaren
Besiktningsingenjören ska efter utförd kontroll gå igenom anmärkningar
tillsammans med försäkringstagaren eller dennes ombud.

5.3

Utfärda protokoll
Besiktningsingenjören ska utfärda protokoll senast 4 veckor efter
besiktningsperiodens sista dag.
Redan efter besiktningsperiodens sista dag börjar Elektriska Nämnden
påminna uppdragstagaren om att protokollet inte har registrerats. Vid
besiktningsperiodens sista dag + 6 veckor omaviseras uppdraget och
uppdragstagaren blir inte valbar för ny besiktning.

6

Anmärkningar

6.1

Åtgärda anmärkningar
Försäkringstagaren ska åtgärda anmärkningskategori 2 och 7 snarast, dock
senast 8 veckor efter besiktningens sista dag. Elektriska Nämnden
påminner försäkringstagaren om att anmärkningarna inte är markerade
som intygade i systemet EN2010.
Anmärkningskategori 3 och 4 ska åtgärdas inom 12 veckor efter
besiktningsperiodens sista dag.
Elektriska Nämnden skickar påminnelse till försäkringstagaren om
"försäkran om åtgärdande" inte har registrerats i systemet EN2010 inom
12 veckor från besiktningsperiodens sista dag.

6.2

Omedelbart åtgärdande
Om besiktningsingenjören påträffar brist som utgör en omedelbar brandrisk,
personskada eller driftavbrott ska anmärkning åtgärdas enligt kategori 1.
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6.3

Försäkran om åtgärdande
Försäkringstagaren ska via systemet EN 2010 intyga att samtliga
anmärkningar i kategorierna 1-4 samt kategori 7 är åtgärdade.
I protokollet finns möjlighet att elinstallatör med allmän behörighet intygar
att behörighetskrävande åtgärder är utförda.
Försäkringstagaren ska bevara det senaste protokollet och vid begäran
kunna uppvisa det för tillsynsmyndigheten Elsäkerhetsverket eller
försäkringsgivaren.

6.4

Anmälan till försäkringsgivaren
Elektriska Nämnden anmäler till försäkringsgivaren 12 veckor efter
åtgärdsperiodens utgång om försäkringstagaren inte har registrerat att
samtliga anmärkningar är åtgärdade.

7

EN-intyg

7.1

Utfärdande av EN-Intyg
Elektriska Nämnden utfärdar omgående ett EN-intyg när försäkringstagaren
registrerat i systemet EN2010 att samtliga anmärkningar är åtgärdade eller
om kontrollen genomförts utan anmärkning.
Har anmärkningar, trots påminnelse, inte markerats som åtgärdade i
systemet EN2010 vid åtgärdsperiodens sista dag utfärdas inget intyg och
kvarstående anmärkningar flyttas automatiskt över till ett slutdokument som
sparas under fliken ”Dokument”.

8

Nästa kontroll

8.1

Nästkommande avisering
Elektriska Nämnden bevakar nästkommande kontroll.
Elektriska Nämnden aviserar försäkringstagaren 8 veckor före
nästkommande besiktningsperiod. Meddelande om ny kontroll går även ut
till den besiktningsingenjör som senast genomförde kontrollen.

9

Ansöka om uppskov

9.1

Förlängd besiktningsperiod
Kontrollen ska utföras inom föreskriven tid.
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Om särskilda skäl föreligger kan försäkringstagaren ansöka om förlängd
besiktningsperiod i systemet EN2010.
Särskilda skäl kan vara pågående ombyggnad, förestående ombyggnad,
eller av drifttekniska skäl.
Skälet för förlängning av besiktningsperioden och hur lång tid som önskas
ska anges i systemet EN2010.
Försäkringsgivaren gör en bedömning av ansökan och meddelar
omgående försäkringstagaren beslutet via systemet EN2010.
Försäkringstagaren ska slutföra kontrollen före beslutets meddelade
slutdatum.

9.2

Förlängd åtgärdsperiod
Enligt försäkringsvillkoren ska anmärkningar vid revisionsbesiktning normalt
åtgärdas inom 12 veckor efter besiktningsperiodens slut. Om särskilda skäl
föreligger, t.ex. pågående eller förestående ombyggnad, långa
leveranstider, svårigheter av driftteknisk karaktär etc., kan ansökan om
förlängd åtgärdsperiod av vissa anmärkningar ske.
Försäkringstagaren ansöker om förlängd åtgärdsperiod. Systemet EN2010
beviljar automatiskt förlängd åtgärdsperiod med rättande av anmärkningar i
kategori 3 och 4 upp till 12 veckor för 3-års objekt och 4 veckor för 1-års
objekt, exklusive den generella åtgärdsperioden.
Behov av längre åtgärdsperiod beviljas av uppdragstagaren eller
försäkringsgivaren. Uppdragstagaren har möjlighet att bevilja ansökan om
förlängd åtgärsperiod upp till 40 veckor räknat från uppdragets ursprungliga
åtgärdsdag. Vid tveksamheter fattas beslut i samråd med
försäkringstagarens försäkringsgivare.
Därefter tar försäkringsbolaget över ansvaret och har möjlighet att bevilja
förlängd åtgärdsperiod som längst till nästa besiktningsperiod – (minus) 1
dag.
Försäkringstagaren kan via systemet EN2010 ansöka om ändring av
anmärkning. Ansökan utreds och beslutas av den besiktningsingenjör som
utförde kontrollen.
Vid tveksamheter fattas beslut i samråd med försäkringstagarens
försäkringsgivare.
Kommentar
Beslut dokumenteras i systemet EN2010.

10

Undantag
Elektriska Nämndens styrelse kan vid särskilda skäl medge undantag från
bestämmelserna i denna anvisning.
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