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EN Nyhetsbrev nr 3 - 2022 

2022 blev ett år där nyhetsflödet dominerades av krig, energipriser och ekonomisk osäkerhet. 

Corona har hamnat i skymundan och påverkar vår tillvaro i mindre utsträckning nu än tidigare, 

vilket är positivt, även om smittvågor lär återkomma ett tag till. 

Under året har vi ingått nya avtal med försäkringsbolagen, vilket ger oss bättre möjligheter att 

utveckla verksamheten framöver. Ett tydligt första steg i det arbetet blir ett nytt IT-system, som 

vi ser fram emot att lansera i en första version under 2023. Läs mer nedan.  

Förutom det blickar vi fram mot deltagande i Elfack och översyn av EN:s varumärke bland 

mycket annat. Samtidigt fortsätter verksamheten inom Elektriska Nämnden skapa elsäkerhet 

med närmare 14 000 besiktningar och ca 250 000 åtgärdade brister varje år!  

Ny IT-plattform för EN under utveckling 

Det är glädjande att kunna konstatera att vi nu är i gång och utvecklar en ny IT-plattform för EN 

med syfte att skapa förutsättningar för högre kundnöjdhet. Detta gör vi genom förbättrad 

användarupplevelse, ny funktionalitet och ökad IT-säkerhet. Den nya plattformen ska säkerställa 

en ökad användarvänlighet genom enklare administration, bättre överblick i 

besiktningsprocessen och ett intuitivt användargränssnitt.  

Vi utvecklar ett effektivare stöd för olika analyser och uppföljning samt möjliggör utökade 

användningsområden så som sambesiktning och fältverktyg. Vi förstärker även säkerhet och 

behörighetshantering som kan möta framtidens behov från kunder, samarbetspartners och 

lagkrav. 

Så påverkas ENs besiktningsingenjörer av de nya elsäkerhetsföreskrifterna 

Den 1 december 2022 trädde de nya elsäkerhetsföreskrifterna ELSÄK-FS 2022:1-3 i kraft. Den 

stora förändringen i 2022:3 handlar om att innehavaren av en starkströmsanläggning ska ha 

dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll samt måste dokumentera insatser och kontroller 

som sker för vissa anläggningstyper. Den fortlöpande kontrollen kan delas upp i fyra delar: 

- daglig tillsyn 

- frekventa ronder 

- besiktning 

- övriga kontroller 

Utifrån en riskbedömning avgörs vilka delar som behövs samt vilken frekvens och kompetens 

som krävs. 

Vi uppmanar innehavare att ta hjälp genom Brandskyddsföreningen och Elektriska Nämndens 

tjänster där de får tillgång till auktoriserade besiktningsingenjörer som kan erbjuda stöd med 

riskbedömning, ta fram rutiner och besiktning.  

Vi har tagit fram ett presentationsmaterial som ni kan använda i dialogen med kollegor och era 

kunder kring fortlöpande kontroll. Ni hittar det under Information i Objektregistret. Vi kommer 
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närmsta tiden även ta fram mallar för riskbedömning och rutiner. Här kan ni ta del av en artikel i 

ämnet: 

Så påverkas ni av de nya elsäkerhetsföreskrifterna 

För mer informationsmaterial och läsning, se länkavsnittet nedan. 

Objektregistret offline pga IT-incident 

Som ni informerats i andra utskick har EN:s objektregister varit offline under flera dagar i 

förebyggande syfte pga ett angreppsförsök hos vår driftsleverantör. Jag kan konstatera att våra 

rutiner för att hantera detta har fungerat bra och att systemet åter är tillgängligt. För övrig 

information kring det inträffade hänvisar jag till de utskick som gått ut till berörda och annan 

extern kommunikation från Brandskyddsföreningen. 

EN Seminariet 2022 

EN:s tekniska seminarium hölls i år som en hybridvariant med drygt 100 deltagare på plats i 

Stockholm. Många uppskattade att ha valmöjligheten att vara med på distans. Vi har samlat in 

feedback på hur dagen som sådan kan bli ännu bättre. 

Vi har också noterat en del utmaningar med att lyckas genomföra anmälan och kunskapsprov, 

där finns det saker att förbättra. Över lag var det en lyckad dag med intressanta ämnen och bra 

uppstyrt av Marina, Frank och våra tekniker. Har du förslag på ämnen att ta upp på nästa års 

utbildningsdag, eller har tips på en bra föreläsare, hör av dig till 

enteknik@brandskyddsforeningen.se. 

Boka in nästa år utbildningsdag redan nu – 2 oktober 2023! 

Bemanning 

Då Frank Johansson valt att kliva av sina uppdrag inom Elektriska Nämnden, efter 17 års 

engagemang, pågår nu ett arbete med att ersätta honom och bemanna dessa uppdrag. Vi har fått 

in flera bra ansökningar och är hoppfulla om att det ska lösa sig på ett bra sätt. 

EN:s kundsupport har under våren varit något underbemannad pga div omständigheter, men 

från sommaren har vi fått in två mycket bra tillskott i Anna och Hanna, så där är vi nöjda nu. 

Nytt informationsmaterial  

Gällande fortlöpande kontroll finns nu ett presentationsmaterial som ni kan använda i dialogen 

med kollegor och era kunder. Ni hittar den i Objektregistret, under Information/Dokumentation. 

I länkavsnittet nedan hittar ni även ytterligare material på vår hemsida, samt bl a 

Elsäkerhetsverkets vägledning kring fortlöpande kontroll. 

En ny version av EN-Teknik finns att hitta i Objektregistret, ni hittar den som vanligt under 

Information/Teknik. 

Det webbinarium som handlade om Elrelaterade bränder och elektrifieringens ökade risker 

som hölls den 27 oktober kan ni se i efterhand på länken nedan: 

https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsnack/webbinarium-elrelaterade-brander-och-

elektrifieringens-okade-risker/ 

01 eller 02 – registrerar ni rätt kategori på objekten? 

Det förekommer en hel del objekt som har fel kategori, 01: Besiktningspliktig fastighet när det 

ska vara 02: Besiktningspliktig verksamhet och vice versa. Att detta är korrekt kan vara viktigt 

vid bl a planering av besiktning. Se till att ni som registrerar objekt har rätt information om vad 

https://www.brandskyddsforeningen.se/nyheter/sa-paverkas-ni-av-de-nya-elsakerhetsforeskrifterna/
mailto:enteknik@brandskyddsforeningen.se
https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsnack/webbinarium-elrelaterade-brander-och-elektrifieringens-okade-risker/
https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsnack/webbinarium-elrelaterade-brander-och-elektrifieringens-okade-risker/
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som gäller, försäkrar ni bara verksamheten kan 02 bli aktuellt annars bör det vara 01. Se 

anvisning F200 för mer info. 

Några datum 

Under 2023 kommer EN medverka på Elfack-mässan i Göteborg. 

- 9-12 maj 

EN:s utbildningsdag 

- 2 oktober 

Utskottsmöten: 

Tekniska utskottet Försäkringsutskottet Nämnden 

Tis 14 feb Mån 6 feb Tis 14 mars 

Ons 17 maj Tis 16 maj  Tis 30 maj 

Tis 12 sep Tis 12 sep Ons 13 sep 

Ons 15 nov Tis 14 nov Tis 28 nov 

Länkar till information kring fortlöpande kontroll 

Kort sammanfattning av fortlöpande kontroll 

Så påverkas ni av de nya elsäkerhetsföreskrifterna 

Frågor och svar om fortlöpande kontroll 

Elsäkerhetsverkets vägledning för fortlöpande kontroll 

Elsäkerhetsverkets sida om föreskriften  

Önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! 

 

https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/elbesiktning/pdf/anvisningar/f200-bestammelser-om-besiktningsplikt-och-besiktningsintervall-2021-05-04_komplett.pdf
https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/elbesiktning/pdf/fortlopande-kontroll_elsakfs_2022_3_oneslide.pdf
https://www.brandskyddsforeningen.se/nyheter/sa-paverkas-ni-av-de-nya-elsakerhetsforeskrifterna/
https://www.brandskyddsforeningen.se/elbesiktning/informationsmaterial/faq-fortlopande-kontroll-elsak-fs-2022-3/
https://www.elsakerhetsverket.se/vagledning-fortlopande-kontroll/
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/lag-och-ratt/vad-innebar-de-nya-starkstromsforeskrifterna/innehavarens-kontroll-av-starkstromsanlaggningar-och-elektriska-utrustningar-2022-3/

