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Ordföranden
Vid Brandskyddsföreningens 100-årsjubileum lyftes 
även Elektriska Nämndens viktiga och uthålliga arbete 
fram från scenen. Roligt att det uppmärksammas! Bland 
gästerna såg jag många av de organisationer som sam-
arbetar för bättre elsäkerhet: I Elektriska Nämndens 
Tekniska utskott finns representanter för bland annat 
SEK Svensk Elstandard, Installatörsföretagen, besikt-
ningsingenjörerna och Elsäkerhetsverket. På samma sätt 
finns Elektriska Nämnden med i SEK:s tekniska kom-
mittéer. I Elsäkerhetsrådet finns företrädare för Svensk 
Försäkring, SEK Svensk Elstandard, Installatörsföretagen, 
Elektrikerna, Energiföretagen Sverige m.fl.  

Genom att vi har konkreta uppgifter i olika roller tror 
jag att det är bra att vi samverkar i flera organ och att 
personer lär känna varandra. Vi drar helt enkelt åt sam-
ma håll, och det ger resultat. Jag tycker att samarbetet 
har utvecklats till att bli bättre och bättre under de år 
jag varit verksam i EN och Elsäkerhetsverket. När det 
finns oklarheter så pratar vi med varandra och söker 
konstruktiva lösningar. Jag hoppas att ni också är väldigt 
stolta över det här. Samverkan ger styrka!

Skön sommar med lagom mycket regn önskar jag er 

alla! 

Elisabet Falemo, Ordförande

Kansliet
I maj deltog EN vid elbranschen stora samlingspunkt 
Elfack med en monter. Under fyra dagar tog vi mot ett 
stort antal besökare. Temat detta år var elbränder och 
vad som kan hända när det går fel. Frank Johansson och 
Michael Steen som har många års erfarenhet från revi-
sionsbesiktning och utredningar bidrog med sin närvaro 
och ett antal talande exempel från verkligheten. Stort 
intresse visades för bränder i elcentraler, laddningsut-
rustning för elbilar och brytare. 

Elektriska Nämnden deltog också med föredrag och 
paneldiskussioner. Återigen stort tack till Michael och 
Frank som goda ambassadörer för vårt elsäkerhets-
arbete. I samband med Elfack hölls också årets andra 
styrelsemöte EN2. 

För att underlätta administrationen för försäkrings-
givarna av objektregistret har tre instruktionsfilmer 
producerats. Filmerna kan även vara bra stöd för övriga 
som arbetar i systemet. Du hittar dem via länk i ett in-
formationsblad i objektregistret. Mottagandet har varit 
mycket positivt och vi planerar att även ta fram filmer 
för andra användare. 

Vi kan också hälsa Sveaskog försäkring välkommen som 
deltagare i EN-samarbetet!

Bo Lundin, Affärsområdesansvarig



Nyheter från LBK 
En ny utgåva av LBK-pärmen flik 5, Elinstallationer i 
lantbruk och hästverksamheter är lanserad. De största 
nyheterna är nya avsnitt om solcellsinstallationer och 
laddning av olika typer av batterier samt lagring av el i 
batterilager.  Vidare har ett antal avsnitt uppdaterats, 
exempelvis gällande ansvar, klassning och belysning. 

För mer information kan PDF-versionen laddas ner här: 
LBK-pärmen flik 5 

Försäkringsutskottet
Mest aktuellt just nu i vårt arbete inom FU är framfö-
rallt genomgången av den administrativa processen från 
det att ett objekt registreras av försäkringsgivaren tills 
att försäkringstagaren har skickat in ifyllt åtgärdspro-
tokoll. Det vi eftersträvar är en så smidig och effektiv 
process som möjligt för såväl försäkringstagare, Elektris-
ka Nämndens administrativa personal samt försäkrings-
givarna. Kan vi effektivisera och förenkla processen så 
är vi övertygade om att vi får ett positivt gensvar från 
berörda parter  så som  fastighetsägare,  verksamhets-
utövare och besiktningsmän ute i landet. Det är av stor 
vikt att vi upprätthåller en hög standard inom elsäker-
het och inte minst besiktning. Genom att uppdatera 
processen kan vi hänga med in i framtiden som blir 
alltmer komplex på elområdet. Vidare är arbetet med 
en gemensam besiktningsplattform pågående och vi 
hoppas att uppdateringen av nytt IT-system ska ge oss 
de möjligheter som behövs för att nå målet.

Försäkringsutskottet önskar alla läsare en trevlig
sommar! 

Christofer Ekstrand, ordförande i försäkringsutskottet

Joakim Jonsson, Sakkunnig EL

Auktorisationsutskottet
En viktig fråga vid besiktning generellt och i synnerhet 
vid säkerhetsbesiktning som exempelvis elrevisionsbe-
siktningar är att oberoendeställningen är av yttersta 
vikt. I anvisning A103 finns beskrivet vilka krav som 
ställs på auktoriserade besiktningsingenjörer. Speciellt 
viktigt är att allt form av installationsarbete separeras 
från revisionsbesiktning. Under våren genomför aukto-
risationsutskottet därför en granskning av jävsituationen 
hos auktoriserade besiktningsingenjörer, exempelvis 
kontrolleras om besiktningsföretagen är registrerade 
som installationsföretag hos elsäkerhetsverket. 
Att vara registrerad som installationsföretag är i sig ing-
en jävsituation men klargöranden har av AU då begärts
in för att bekräfta att inget installationsarbete utförs. 

• Under 2019 har hittills fem möten hållits i Auktorisa-
tionsutskottet och ett 40-tal ansökningar har behand-
lats.

• Vid årets vidareutbildning Grund 2 deltog drygt 10 
nyfikna och engagerade besiktningsingenjörer.

• Ytterligare en YH-utbildning har validerats mot kraven 
i EN’s anvisningar, vi gratulerar denna gång Campus
Nyköping vars utbildning till Elkraftingenjör godkänts! 

Vi hälsar alla nyauktoriserade besiktningsingenjörer 
välkomna till EN!

Anders Bergqvist, ordförande i Auktorisationsutskottet

https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/lbk/flikar/flik-5.pdf


Tekniska utskottet
Tekniska utskottet (EN-TU) har hittills under 2019 
haft två möten. Djupare frågeställningar från besikt-
ningsingenjörer har besvarats och några frågor är under 
utredning. Exempel på det är ledningssystem till säker-
hetssystem såsom brandhärdiga kablar till nödbelysning. 
Regelverken från myndigheter, andra regelgivare och 
branschrekommendationer går isär. EN-TU planerar att 
förenklat klargöra vad som gäller för dessa anläggningar 
avseende installationsmetoder, kabelförläggning, kabels-
karvar och val av elmateriel etc. i tre separata faktablad.  

EN-TU har till styrelsen föreslagit en justering av text i 
T300 avseende avsnitt 6.1 som handlar om överström. 
Vissa ordval i befintlig text skapar en otydlighet och 
är inte definierade i regelverket varför en justering är 
lämplig. Justeringen är tänkt att vara redaktionell och 
inte ändring i sak.
Ett viktigt ställningstagande som EN-TU gjort under 
våren är att kontaktdon till solcellsanläggningar till-
låts förläggas bakom solcellspanelerna. De kan vid en 
sådan förläggning anses vara åtkomliga utan förstörande 
ingrepp. Checklistan för solcellsanläggningar har upp-
daterats. SEK Svensk Elstandard har publicerat en ny 
handbok om solcellinstallationer. Sammantaget finns nu 
dokumenterat stöd till hjälp vid revisionsbesiktning av
solcellsanläggningar.

Fördjupad information från EN-TU ges i EN-Teknik. 

EN-TU påminner om att tekniska frågeställningar till 
utskottet gärna får mailas in till: frank.johansson@famja.
se. Nästkommande möte i EN-TU är den 10 septem-
ber, 2019. 

Med önskan om en sommar som inte vädermässigt
liknar sommaren 2018.

Frank Johansson, Ordförande Tekniska utskottet

Jan Berggren, Kanslichef

Tack för mig! 
Då var det dags att avrunda min tjänst som kanslichef 
på Elektriska Nämnden efter nio fantastiska och inspire-
rande år. Tiden går fort när man har roligt och mina år 
har varit mycket händelserika och fyllda med intressanta 
utmaningar. EN:s organisation, försäkringsbolag och be-
siktningsingenjörer har hela tiden visat ett stort stöd och 
engagemang som resulterat i en lyckosam utveckling för 
besiktningsverksamheten, objektregistret och kompetens-
höjande insatser för besiktningskåren. 

Ett nytt objektregister ska utvecklas som förhoppningsvis 
även ger plats för andra typer av besiktningsuppdrag och 
en utökad besiktningsorganisation inom Brandskyddsför-
eningen håller på att växa fram. Då känns det som helt 
rätt tillfälle att lämna stafettpinnen vidare för dessa utma-
ningar. Med Bo Lundin som affärsområdesansvarig och 
Joakim Jonsson som sakkunnig inom elsäkerhet är grunden 
lagd för en lyckad fortsättning.  

Jag kommer alltid att känna en stolthet för att fått varit 
en del i ett unikt besiktningskoncept som sparat samhället 
enorma belopp genom åren. Jag kommer naturligtvis följa 
ENs fortsatta utveckling och önskar organisationen stor 
framgång med alla nya utmaningar framöver.  

Mitt kavajslag kommer alltid prydas av en blå och vit EN-
pin! 
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