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EN Nyhetsbrev nr 1 - 2022 

Ordförande 

Elektriska Nämnden består av representanter för försäkringsbolag, försäkringstagare, 

besiktningsingenjörernas förening, Brandskyddsföreningen och av mig som generaldirektör på 

Elsäkerhetsverket och ordförande i Nämnden.  

En av våra viktiga uppgifter i nämnden är att besluta om nya och ändringar av befintliga 

anvisningar efter förslag från utskotten. Utskotten gör ett fantastiskt arbete och på EN1 så 

beslutade vi om ändringar i T300. För att det arbetet ska fungera smidigt träffas utskotten 

normalt ett par veckor innan Nämnden så att deras ändringsförslag hinner sammanställas inför 

nämndmötet. Vi bryter den principen på första höstmötet då utskotten och Nämnden samlas 

tillsammans för verksamhetsplanering. Ett årligt återkommande evenemang som efter två år av 

pandemi inte kunnat genomföras på vanligt sätt men vi hoppas kunna ses fysiskt återigen detta 

år. 

Under årets första nämndmöte valde vi Ludvig Stillman till ny vice ordförande, då Leif 

Mårtensson tackade för sig på EN4 i fjol efter ungefär 10 år i Nämnden. Vi kunde också spika 

verksamhetsplanen för 2022 där vi bland annat ska jobba för att stärka kännedom om och 

förtroende för varumärket Elektriska Nämnden. 

Blickar jag framåt så ser vi fram emot att Nämnden träffas fysiskt 25 maj, för första gången på 

två år och för första gången sedan jag tillträdde som ordförande. Att arbeta digitalt har fungerat 

väldigt bra, men nu hoppas jag på en extra växel när vi också ses och lär känna varandra. Då 

kommer vi fortsätta att diskutera och följa upp några viktiga utvecklingsfrågor som till exempel: 

- Nytt IT-system för besiktningsverksamheten 

- Ny debiteringsmodell för försäkringsbolagen  

- Krav på termografering inom ramen för 

revisionsbesiktningar 

- Krav på elinstallationsföretag för att utföra vissa 

besiktningsmoment 

 

Många hälsningar 

Anders Persson, ordförande Elektriska Nämnden 
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Verksamhetsansvarig 

Jag har sedan förra nyhetsbrevet fått tillfälle att vara med ute på en besiktning och se hur 

besiktningsarbetet går till ”på riktigt” – en mycket trevlig och lärorik dag! Att det görs nära 

14000 såna uppdrag varje år är smått otroligt. Det finns så mycket som funkar bra inom 

verksamheten och det finns många idéer på hur vi kan utveckla oss vidare och göra ännu mer 

nytta. Vi tar saker i tur och ordning och prioriterar, man hinner tyvärr inte göra allt på en gång. 

Aktuellt just nu 

Primärt fokus för mig är att få klart nya avtal med försäkringsbolagen och därigenom säkerställa 

finansiering för IT-projektet. Arbetet går framåt och planen är fortfarande att kunna starta IT-

projektet efter sommaren. 

Parallellt pågår arbete med övriga punkter i verksamhetsplan och den löpande verksamheten. 

Bland annat kan nämnas 

- planering för EN-seminariet i oktober 

- en informationsfilm om ENs verksamhet 

- förbättra systemstöd vid auktorisationsansökningar 

- kartlägga utmaningar och hitta lösningar för att underlätta registrering av rätt objekt i 

systemet 

Anvisningar 

Några anvisningar kommer under våren att revideras, några ändringar är redan beslutade. Mer 

information om det kommer skickas ut då dessa ändringar är publicerade vilket sannolikt blir i 

juni efter kommande utskottsmöten. 

Ny resurs på IT 

Brandskyddsföreningen har anställt en IT-resurs som kommer vara en viktig del i arbetet med 

nytt IT-system. Han heter Ijaz och börjar i mitten av april.  

Elfack:ta inställt 

2022 års nedbantade upplaga av Elfack kommer inte bli av. Omikronvågen satte lite käppar i 

hjulen för arrangörerna och man lyckades inte nå tillräckligt med deltagande företag för att 

kunna garantera stort besökarantal. Elektriska Nämnden tar preliminärt sikte på fullskalig 

version av Elfack 2023. 

Sambesiktning och möjlighet att ändra aviseringsdatum 

Numera finns möjligheten för ansvarig person hos försäkringsbolagen att ändra 

aviseringsdatum, bland annat i syfte att möjliggöra högre grad av sambesiktning. För mer info 

om detta och vad man som försäkringsbolag bör tänka på kommer separat information läggas ut 

i Objektregistret inom kort – håll utkik i dokumentbiblioteket och nyhetsflödet där! 
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Information till besiktningsingenjörer 

En tråkig uppgift som några gånger per år hamnar på mitt bord är att hantera ärenden där en 

besiktningsingenjör potentiellt befinner sig i jävsituation. Jag 

påminner om vikten av att besiktningarna utförs oberoende och att 

anställningsförhållanden och ev andra samarbeten speglar detta. Det 

finns formulerat i anvisning A103 (avsnitt 8.1) och även T300 

(bilaga 2). 

Påminner också om att ni ser till att ha ansvarsförsäkring ifall någon 

har missat det, detta brukar tas upp på grundutbildning 1.  

 

Önskar slutligen alla en riktigt härlig påskhelg! 

Björn Viggeborn, affärsområdesansvarig Brandskyddsföreningen 

Försäkringsutskottet 

I år har Oscar Brogren lämnat över ordförandeklubban till mig, Oskar Carlborg. Jag har under 

året även bytt arbetsgivare till Dina försäkringar men behåller min roll i utskottet. 

För TH har Fredrik Elbrink ersatt Oscar och Mikael Nygren från LF Älvsborg har klivit in som 

representant för Länsförsäkringar. FU har också fått förstärkning av Per Andersson från 

Gjensidige och Simon Hedlund från Stockholmsregionens försäkring, välkomna! 

Under året som gått har vi diskuterat krav på besiktning i takt med att byggnaders funktion 

ändras. Det som tidigare enbart var ett kontor kan idag både producera, distribuera och i 

framtiden också lagra el. Hur ska det påverka vårt urval för 

besiktningsplikt framöver? Här behöver vi följa utvecklingen 

tillsammans med BI och analysera anmärkningar från utförda 

besiktningar och inträffade skador.  

Vi har också lyft behovet om information om ENs verksamhet och 

systemtekniska stöd för att minska mörkertalet av oanmälda objekt. 

Där kan säkert uppföljaren till EN 2010 utgöra en viktig pusselbit. 

 

Glad påsk! 

Oskar Carlborg, ordförande ENs försäkringsutskott 

Tekniska utskottet 

EN-TU kommer delvis att fortsätta med möten via distans. Vi planerar att endast genomföra 

enstaka möte per år med fysisk närvaro. Tekniken med distansmöten har utvecklats och är här 

för att stanna vilket ses som en fördel ur många aspekter. 

T300 har i vissa delar reviderats. Text i avsnittet 3.1, (termografering av sågverk) har justerats. I 

avsnitt 6.8 (nödljusarmaturer) och 8.5 (övertoner), har texten kompletterats. Förändring av 

avsnitt 7.1 (funktionsprovning av jordfelsbrytare med testknapp) är på gång under våren 2022.   
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Programmet till Elektriska Nämndens tekniska seminarium den 3/10-22 börjar ta form. 

Seminariet kommer bland annat att innehålla föreläsningar om bränder som orsakats av elfel 

men även ny teknik såsom batterilagringssystem tillsammans med vindkraft och solceller. Detta 

med anledning av önskemål från besiktningsingenjörer. 

I EN-Teknik redovisar EN-TU detaljerad teknisk information tillsammans med frågor och svar 

som inkommit från främst besiktningsingenjörer. 

En fråga som är intressant för flertalet aktörer inom Elektriska Nämnden är om 

revisionsbesiktning att betrakta som särskild kontroll enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter? 

Tillsammans med Elsäkerhetsverket har EN-TU fastslagit att om man är anmäld till Elektriska 

Nämndens besiktningsrutiner finns en god grund för att leva upp till de krav som 

Elsäkerhetsverket ställer i föreskriften ELSÄK-FS 2008:3 med tillägget 2010:3 - Innehavarens 

kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar. Men som innehavare 

av starkströmsanläggning behöver man alltid bedöma om 

revisionsbesiktningen är tillräcklig som särskild kontroll eller om 

tätare kontroller behövs. 

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 18:de maj, 2022. 

 

Älgjakten är långt bort i tiden!! 

Frank Johansson, ordförande ENs tekniska utskott 

Auktorisationsutskottet 

Vi fortsätter att få in många ansökningar och det är väldigt kul! Vi får också hantera många 

okvalificerade ansökningar vilket tar tid. För att minska denna hantering har 

Brandskyddsföreningen under Q1 infört ett screeningsteg med några korta frågor innan 

ansökningsformuläret som ska hjälpa den sökande att förstå vilka förkunskaper som krävs för 

att kunna bli antagen. 

Vi har också haft utmaningar med det nya ansökningsformuläret som 

inte ger ett tillräckligt bra systemstöd så det försöker man förbättra 

ytterligare från Brandskyddsföreningens sida, vilket förhoppningsvis 

kortar ned handläggningstiden. 

 

Varma hälsningar 

Ulrica Nordin, ordförande ENs auktorisationsutskott  

mailto:frank.johansson@famja.se

