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EN Nyhetsbrev nr 2 - 2022 

Tiden går fort när man har roligt och sommaren är här igen, med besked dessutom.  

Nytt IT-system, nya avtal, EN:s årliga vidareutbildningsseminarie, utskottskonferens och ett 

webbinar är några av sakerna som väntar efter sommaren så nu tänker iaf jag ladda batterierna 

efter en intensiv vår och hoppas att även ni alla hinner njuta av lite sol, värme och avkoppling. 

Vill med detta nyhetsbrev skicka med lite information och önska glad sommar! 

Elrelaterade bränder 

Antal elrelaterade bränder ökar inom framför allt villa och fritidshus, där elbesiktningar normalt 

inte görs. Däremot är trenden på en stabilare nivå inom företagssektorn och jag vill därmed 

argumentera för att EN:s besiktningar gör en viktig skillnad! Detta går att utläsa i detaljerna 

bakom en artikel som nyligen publicerades av Svensk Försäkring.  

Därmed inte sagt att vi kan luta oss tillbaka och vara nöjda, vi står inför en elektrifiering av 

samhället som kommer ge oss nya utmaningar och kraftigt förhöjd elanvändning inom framför 

allt industrin. Detta kräver att vi fortsätter utveckla vår verksamhet och upprätthåller en hög 

kvalitet i det vi gör. 

Filmer om EN 

Under våren har vi producerat 2 filmer, den ena beskriver kortfattat EN:s verksamhet och den 

andra ger en inblick i vad som görs under en besiktning. Ni hittar filmerna här: 

https://www.brandskyddsforeningen.se/elbesiktning/hur-besiktningar-bidrar-till-ett-sakrare-

samhalle/ 

https://www.brandskyddsforeningen.se/elbesiktning/hur-gar-en-besiktning-till/ 

EN Seminariet 3 oktober 

Den 3 oktober är det dags för årets EN-seminarie. Programmet för dagen finns att hitta på vår 

webb: 

https://www.brandskyddsforeningen.se/elbesiktning/besiktningsingenjor/vidareutbildning/ 

På den sidan kommer även anmälningslänk dyka upp, troligen någon gång i augusti, så håll lite 

koll där. Eventet är som vanligt obligatoriskt för besiktningsingenjörer men även 

försäkringsbolag och andra är välkomna att lyssna. I år kommer det finnas möjlighet att delta 

fysiskt på plats eller på distans via videolänk. Vi ser gärna att våra besiktningsingenjörer deltar 

på plats då det är en chans att träffa branschkollegor, utbyta erfarenheter och äta middag 

tillsammans. 

https://www.brandskyddsforeningen.se/elbesiktning/hur-besiktningar-bidrar-till-ett-sakrare-samhalle/
https://www.brandskyddsforeningen.se/elbesiktning/hur-besiktningar-bidrar-till-ett-sakrare-samhalle/
https://www.brandskyddsforeningen.se/elbesiktning/hur-gar-en-besiktning-till/
https://www.brandskyddsforeningen.se/elbesiktning/besiktningsingenjor/vidareutbildning/
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IT-satsningen 

Planeringen för nytt IT-system som ska ersätta Objektregistret pågår och utvecklingsarbetet 

beräknas starta i september. Satsningen har möjliggjorts genom en ny betalmodell som 

merparten av försäkringsbolagen informerats om och ställt sig bakom. Genomgående har varit 

en stor förståelse för det vi vill göra och vikten av det skadeförebyggande arbete som görs inom 

ramen för Elektriska Nämnden. Stort tack till er alla som deltagit i diskussioner och bidragit här! 

Nya avtal håller på att skickas ut till alla försäkringsbolag för signering iom detta.  

Objekt och besiktningsplikt 

Jag uppmanar alla försäkringsbolag att någon gång då och stämma av sina försäkrade objekt 

mot regelverket i F200 så vi har rätt objekt i systemet, Då vi står inför en datamigrering till nytt 

system under 2023 kan all form av registervård inför detta vara värdefull. I F200 finns alla 

beloppsgränser och kriterier för när en fastighet eller verksamhet blir besiktningspliktig.  

OBS! Besiktningsplikt har ingenting att göra med om en anläggning har högspänning eller inte 

som jag har fått någon fråga på. Det är inte tillåtet att göra speciella överenskommelser som 

avviker från anvisning F200 i det avseendet. 

Kom ihåg också att fundera på kriterierna för besiktningsplikt i samband med avtalsförnyelse 

eller annat tillfälle för omvärdering av en försäkring.  

Jag har haft dialog med några bolag kring detta med bedömning av besiktningsplikt samt att 

hålla registerna ”i synk” och båda har sina utmaningar. Jag svarar gärna på ev frågor om det 

finns sådana och/eller tar emot tankar om hur detta kan förenklas i framtiden. 

Objektregistret och användarhantering 

Vårt kära Objektregister har nyligen fått förbättrad funktionalitet för att ta bort användare ur 

systemet. Även här uppmanar jag alla försäkringsbolagsansvariga att göra en översyn då och då, 

så att användare i systemet faktiskt är dom som ska ha tillgång till era objekt. Ta bort personer 

som slutat osv. 

EN Teknik och nya rapporter från SEK-utskott 

I Objektregistret, under Information->Teknik, finns nu en ny upplaga av EN-Teknik. För 

besiktningsingenjörer finns även rapporter från senaste mötena i SEK-utskott TK44 och TK64 

publicerade. 

Ändrade anvisningar 

Anvisningarna T300, A101 och A103 har ändrats under våren och publiceras i ny version under 

nästa vecka. Ändrade rader har markerats i vänstermarginalen. Vänligen ta del av ändringarna 

här: 

https://www.brandskyddsforeningen.se/elbesiktning/informationsmaterial/anvisningar/ 

• T300 har några förtydliganden som alla BI:s förväntas ta del av. Läs mer i EN-Teknik. 

• T300 bilaga 2 och A103 har en punkt avseende jävsituationer formulerats om lite. 

• A101 innehåller framför allt ändringar kopplat till att affärsområdet inom 

Brandskyddsföreningen varifrån EN drivs har bytt namn till Besiktning och Revision. 

https://www.brandskyddsforeningen.se/elbesiktning/informationsmaterial/anvisningar/
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Glad sommar! 

 

 


