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Ordföranden

Elektriska Nämnden och alla de personer som deltar i 
arbetet med att genomföra besiktningar av elektriska 
anläggningar är fortsatt viktiga aktörer för att undvika 
elbränder och elolyckor. Med ett tydligt kärnuppdrag 
har verksamheten kunnat utvecklas genom åren på ett 
imponerande sätt. Att det är ett lönsamt förebyggande 
arbete som utförs är tydligt, därför är det en styrka 
att de olika parterna också har en modell för fördel-
ning av de kostnader som finns. Nu fortsätter vi under 
2019: revidering av avtal pågår, på sikt behöver EN2010 
ersättas med ett motsvarande system med de möjlighe-
ter som finns idag och i framtiden och vi kan hälsa nya 
medarbetare välkomna till kansliet.
 
Vi ser också att styrkan av att finnas inom Brandskydds-
föreningens ram blir tydligare. Vi får gratulera fören-
ingen till hundraårsjubileet i år! Samtidigt är vi förstås 
väldigt nöjda med att Elektriska Nämndens varumärke 
står starkt.

Jag vill härmed sända ett stort tack till kansliet, styrelsen, 
besiktningsingenjörerna och alla andra läsare för engage-
manget och för ett bra samarbete under 2018! 

Elisabet Falemo, Ordförande

Ny på Brandskyddsföreningen
Vill i årets första nyhetsbrev passa på att presentera 
mig för alla läsare. Från årsskiftet är jag anställd som 
Affärsområdesansvarig Skadeprevention Fastighet på 
Brandskyddsföreningen. Mitt ansvar är att dels fortsätta 
och driva samt utveckla vårt arbete inom Elektriska 
Nämnden men att även ansvara för Brandskyddsfören-
ingens övriga områden mot fastigheter och installatio-
ner, exempelvis Brandskyddat Hotell.

Min bakgrund är en utbildning som civilingenjör. När-
mast kommer jag från Kidde Sweden AB där jag arbeta-
de med släcksystem för exempelvis datahallar och innan 
det Kiwa Inspecta där mitt ansvar bland annat var att 
utveckla tjänsteområde besiktningar inom fastigheter, 
exempelvis av elanläggningar, brandlarm och sprinkler.

Det är med stor entusiasm jag ser fram mot att sätta 
mig in alla frågeställningar och är glad över att ha kom-
petent stöd från mina kollegor. Extra positivt är att jag 
kommer ha möjlighet att arbeta tillsammans med Jan 
fram till sommaren då han går i välförtjänt pension.
Vi kommer från första februari även få förstärkning från 
Joakim Jonsson som börjar på Brandskyddsföreningen 
som sakkunnig el.

Förhoppningsvis kommer jag snart få möjlighet att träffa 
så många som möjligt av er som arbetar med EN i sam-
band med utskottsmöten eller andra forum.

Välkomna till Elfack 2019 7-10/5 i Göteborg, 
Bo Lundin, Affärsområdesansvarig Skadeprevention Fastighet



Jan Berggren, Kanslichef

Kansliet

Tack för det gångna året och välkomna till ett händelserikt 
och spännande nytt år med EN! Organisationen har 
förstärkts med två nya tjänster. Bo Lundin blir chef 
för den nya enheten Skadeprevention Fastighet. Här 
kommer all besiktningsverksamhet att samlas framö-
ver, inledningsvis gäller detta elrevisionsbesiktning och 
hotellbesiktning men målet är att nya besiktningsupp-
drag ska samlas inom enheten och besiktningsuppdra-
gen handläggas som nuvarande besiktningsuppdrag i 
objektregistret (EN2010). Joakim Jonsson blir vår nye 
elsakkunnige och kommer bl.a. att arbeta med Tekniska 
utskottet, standardiseringsområdet, auktorisationsfrå-
gor och elrelaterade frågor inom de nya förnyelsebara 
energiområdena. 
 Efter 9 år som ansvarig för EN:s verksamhet kom-
mer jag till sommaren att avsluta min anställning på 
Elektriska Nämnden och Brandskyddsföreningen för att 
därefter inrikta mig på ett innehållsrikt ”pensionärsliv”. 
Men innan dess kommer jag att lägga stort fokus för 
att våra nya medarbetare ska få en så bra kunskap som 
möjligt om rutiner och regelverk som EN hanterar och 
beslutar. 

I vår är det åter dags för EN att medverka på
nordens största elmässa, Elfack 2019, som genomförs
 i Göteborg mellan den 7-10 maj. 

Under året kommer också objektregistret att förbere-
das för ett generationsskifte efter hela 9 års drift. Här 
finns det behov att få till en modern systemmiljö och 
verktyg för att underlätta det administrativa handlägg-
ningsarbetet för alla användare.
 Under hösten kommer som vanligt en vidareut-
bildning för alla besiktningsingenjörer att genomföras. 
Utbildningen i år kommer vara en webbutbildning, 
utbildningens innehåll och mål är under planering.

Ny ordförande i Försäkringsutskottet

Att ta över som ordförande i försäkringsutskottet 
efter Daniel känns både roligt och utmanande. Daniel 
är mycket kunnig i många tekniska frågor och har som 
ordförande verkat engagerande och drivande på ett 
mycket positivt sätt för hela utskottet. Under de år jag 
har haft privilegiet att få representera Länsförsäkringar 
som ledamot har jag haft stor nytta av min bakgrund 

Christofer Ekstrand, ordförande i försäkringsutskottet

som Riskingenjör och samtidigt lärt mig mycket ge-
nom de nära kontakter som skapas i utskottsarbetet. 
Ordförandeskapet är ett stort ansvar och jag ser 
verkligen fram emot att få fortsätta arbeta tillsammans 
med utskottets kunniga och erfarna ledamöter. Till 
nästa utskottsmöte välkomnar vi Sara Berglund som tar 
över efter Daniel Schwinn som representant för If. Vi 
välkomnar även Oscar Brogren (Trygg Hansa) som ny 
vice ordförande.

Sista ordet

Jag har beslutat att avgå som ordförande för försäk-
ringsutskottet för att koncentrera mig på min nya tjänst 
som Underwriter på Trygg-Hansa.

Det har varit både roligt och lärorikt att sitta med i 
FU och då i egenskap som ordförande de senaste 4 
åren. Arbetet med elsäkerhet och besiktning är otroligt 
viktigt och blir inte mindre viktigt då ny teknik introdu-
ceras med nya risker och åldrande ställverk och trans-
formatorer behöver bytas inom industrin.

Jag vill tacka alla inom EN inkl. besiktningsingenjörerna 
som utför ett för försäkringsbolagen mycket viktigt 
arbete för att minimera egendomsskador till följd av 
elrelaterade bränder. Utan EN skulle samhällskostna-
derna bli betydligt högre och högst sannolikt räddas 
även människoliv av EN:s arbete. 

Vi har inom FU/EN under min tid jobbat mycket med 
fokus för att förenkla regelverket och minimera admi-
nistrations bördan för försäkringsbolagen med EN, jag 
hoppas det arbetet kan fortsätta framåt och bli ännu 
bättre. Jag ser även fram emot ett gemensamt besikt-
nings plattform för el, brandlarm och sprinkler som har 
diskuterats inom SBF en längre tid. Detta skulle få en 
stor positiv riskreducering för brand och dess konse-
kvens om brand uppstår.

Daniel Schwinn, ordförande i Försäkringsutskottet



Auktorisationsutskottet
Ansökningar fortsätter strömma in till Auktorisations-
utskottet vilket är mycket glädjande. På grund av sjuk-
dom har vi tyvärr haft lite längre svarstider än vanligt på 
ansökningar vilket vi beklagar men vi ligger nu i fas.
28/1-2/2 genomförs årets första Grundutbildning där 
sex blivande besiktningsingenjörer kommer delta.
En annan fråga som är aktuell inom Auktorisations-
utskottet är bedömningen av olika utbildningar. I EN’s 
anvisningar finns kraven beskrivna men då utbildning-
arna ständigt utvecklas finns behov av att hitta nya sätt 
att säkerställa att vi hittar korrekt nivå i utbildnings-
kravet. Vi arbetar även med fortsatta kvalitetsuppfölj-
ningar liksom den viktiga frågan jäv/oberoende vid våra 
besiktningar.

Vi hälsar alla nyauktoriserade besiktningsingenjörer
välkomna till EN!

Tekniska utskottet

Inom tekniska utskottet (EN-TU) kan vi summera 2018 
med ett antal beslut, ställningstagande, produktioner 
och genomföranden.

Ett viktigt beslut som togs var att besiktningsingenjö-
rer inte får ha inflytande i elinstallationsverksamhet. 
Ett beslut som var nödvändigt för att förankra besikt-
ningsingenjörens opartiska roll mot inblandade parter. 
Genom besvarande av frågor har EN-TU gjort ett 
antal ställningstagande vilka fortlöpande presenteras 
i EN-teknik. Exempel på några ställningstagande är: 
besiktning ovan undertak – funktionsprovning av Lsp 
ställverkets huvudbrytare – antal ledare från solcellsan-
läggningens växelriktare – uttag i maskiner som inte har 
svenska uttagsbrunnar osv. Produktionen inom EN-TU 
har bestått av några faktablad och ytterligare checklis-
tor som ska gagna verksamheten. Slutligen har EN-se-
minariet genomförts på ett sätt där deltagarna visade 
på uppskattning.
 
Allt pekar på att 2019 också kommer att innebära 
beslut, ställningstagande, produktion och genomförande 
som till exempel: vidareutbildning (webb), Elfack-mässa, 
nya faktablad, frågor/svar osv.

Jag säger som min före detta granne och tillika IKEAs 
grundare: ”Underbara framtid – det mesta är ännu ogjort”.

EN-TU påminner om att tekniska frågeställningar gärna får 
mailas in till enteknik@brandskyddsforeningen.se
Nästkommande möte i EN-TU är den 5:de februari, 2019.

Anders Bergqvist, ordförande i Auktorisationsutskottet

Frank Johansson, Ordförande Tekniska utskottet

EN:s Kalendarium 2018

10 Jan    Auktorisationsutskottet   AU1
 5 Feb    Tekniska utskottet   TU1
28 Mar-1 Feb Grund 1
16 Jan     Försäkringsutskottet   FU1
 6 Feb    Auktorisationsutskottet   AU2
 5 Feb    Styrelsemöte    EN1
 7 Mars    Auktorisationsutskottet   AU3
 2 Maj    Auktorisationsutskottet   AU4
28 Maj    Tekniska utskottet   TU2
20-21 Maj   Grund 2
 3 Maj     Försäkringsutskottet   FU2
12 Juni    Auktorisationsutskottet  AU5
7-10 Maj    Elfack 
 7 Maj    Styrelsemöte    EN2
21 Aug    Auktorisationsutskottet   AU6
 9 Okt    Auktorisationsutskottet   AU7
 2 Dec    Auktorisationsutskottet   AU8
10-11 Sep   Gemensamt styrelse- och
    utskottsseminarium
10 Sep    Tekniska Utskottet   TU3
10 Sep     Försäkringsutskottet   FU3
11 Sep    Styrelsemöte    EN4
16-20/9    Grundutbildning 1
Oktober    Vidareutbildning 2019
20 Nov    Försäkringsutskottet   FU4
19 Nov    Tekniska utskottet   TU4
 3 Dec    Styrelsemöte    EN4


