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Kontrakten med DLE Norgesnett

• Boligkontroller

• Revisjoner

• Anleggskontroller

• A-krimoppfølging

• Produkt og import kontroll

• Revisjon av Installatører

DLE tar over all saksbehandling for de sakene hvor det 
fattes vedtak.



Samarbeid med 
andre DLE og andre 
elsikkerhetsselskaper

• Elvia

• Glitre

• Rakkestad

• Asker nett

• Lede

• Omexom Elsikkerhet

• Eltilsynet

• Rejlers Elsikkerhet

Bilde:NVE.no



Samarbeid med 
andre tilsyns 
myndigheter

• Arbeidstilsynet

• NAV

• Skatt

• Brann

• Politi

• Toll

• Mattilsynet

• Statens veivesen

Bilde:TV2.no



Jordfeil

IT-nett

Strømnettet i Norge består av 
forskjellige nettsystemer. Et av 
disse er IT-nett. Det har 230 V 
mellom fasene og kan ha en 
stående jordfeil. IT sier noe om 
måten transformatoren til 
energiselskapet er bygd opp på.

I 2012 var anslagsvis kun 14 % av 
norske målepunkter er TN-nett

Hentet fra digitalt læreverk: 
https://ndla.no/



Hvorfor er ikke kunden informert?

• Om at solselleanlegget ikke vil produsere ved 
jordfeil.

• Om at elbilladeren vil koble ut ved jordfeil.

• Burde ikke dette være en naturlig del av 
risikovurderingen



Boligkontroller og revisjoner

Boligkontoll
• Risikobasert
• Sjekkliste utarbeidet av DSB
• Tefter som er knyttet mot 

forskrift

Revisjon
• Fokus på internkontroll
• Verifikasjon (kontroll av 

anlegget)
• Kan ende opp i 2 rapporter



Tilbakevirkende kraft
At forskriften ikke har tilbakevirkende kraft, sant, MEN

Dette fordrer at man bruker installasjonen slik den var 
risikovurdert og bygget.

Anlegg bygget på 60-tallet  funker fint for glødelamper 
og ohmsk varme, men er ikke egnet for en moderne 
familie.

Erkjennelse av at ; ikke alt vi gjorde var like lurt

- Vannrør som eneste jordelektrode

- Ikke fult kvadrat på jord

- Halogendownlights

- Varmtvannsbereder på stikkontakt

- Elbillading i shuko



Rettetekster i rettemeldinger

Dårlige tekster koster mye energi for begge parter

Ikke nødvendig med mye tekst, men den må fortelle hva som 
konkret er gjort. 

For korte tekster som de nedenfor får alltid en ekstra runde 
mellom DLE og installatør.

• Byttet, Med hva?

• OK, Hva er ok, hva har du gjort?

• Rettet, Hva er rettet og hvordan?

• Etablert jord, Måling?

Dette forlenger behandlingstiden, kunden kan få mer brev fra DLE, 
noe som resulterer i en misfornøyd kunde



Manglende samsvarserklæring

• Kan kreve fullstendig reinstallasjon

• Må ses i sammenheng med tekniske feil

• Et avvik som kun lukkes av den som bygde anlegget opprinnelig

• Gjennomgang av anlegget og «Ny» dokumentasjon ikke nok.

• Heftelsen vi fortsatt ligge ved.

• Avhendingsforskriften

• Hva krever forsikringsselskapene? NEK 405-2


