Installatørmøte i Hafslund Nett
April/mai 2019

Agenda
•

NEK 400 – erfaringer bl. a gjennom tilsyn.
✓ Antall stikk kjøkkenbenk
✓ Sekundærveranda/lufteveranda
✓ Tilknytningsskap og tilpasning til flere hovedkurs-/forbrukskursavganger

•

Flere utfordringer vedrørende el-billading?
✓ Valg av jordfeilbrytere til elbil-lading
✓ Overspenningsbeskyttelse elbil-lading

•

Kompetansekrav i forhold til regelverk -erfaringer fra tilsynet
✓ Noe feil tilbakemelding fra installatører på hvordan montører bekrefter jordingsforhold og kontinentet på beskyttelsesleder
✓ Noe feil tilbakemeldinger fra installatør på hvordan montører bekrefter isolasjonsmotstand
✓ Solcelleanlegg

•

Markedsutvikling
✓ Utleie/innleid av personell

•

Framtidens kompetansekrav
✓ Batterianlegg
✓ Tilrettelegging av for effektstyring og bruk av plussanlegg

NEK 400 – erfaringer bl. a gjennom tilsyn

Antall uttak ved kjøkkenbenk
Det skal monteres minimum:
• ett uttak for hvert faste elektrisk utstyr (kjøl, frys, stekeovn, komfyrtopp, ventilator, kaffemaskin, mikrobølgeovn mv.), og

• to uttak pr. 2 m kjøkkenbenk for tilkobling av kjøkkenmaskiner mv., og

VEILEDNING 1 - Kravet omfatter også benkeplass på kjøkken-/kokeøyer.

• 4 uttak i forbindelse med spiseplass, men ikke mindre enn to uttak pr. 2 m fri vegg.
• VEILEDNING 2 - Hensikten med kravet er å ha kontakter tilgjengelig for typisk lading av elektronisk utstyr.
• VEILEDNING 3 - Valg og montasje av stikkontakter i kjøkken skal utføres iht. planskissen for utformingen av kjøkkenet.

Spørsmål i forhold til antall uttak ved kjøkkenbenk

• Skal kjøkkenbenk ved platetopp/komfyr telles med i antall meter kjøkkenbenk ?
• Skal kjøkkenbenk ved oppvask-kummen telles med i antall meter kjøkkenbenk ?
• Skal kjøkkenbenk måler i forkant av kjøkkenbenken eller i bakkant ?
Spørsmål til normkomiteen
Hva er definisjonen av kjøkkenbenk? Er dette mål senter benkeplate hvor platetopp, vaskekum og evt. annet fast som opptar plass
trekkes fra?
Svar
NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.537.03 spesifiserer 2 uttak pr. 2 m kjøkkenbenk. Når avsnittet ikke detaljerer nærmere hva som
omfattes av en kjøkkenbenk, er det risikovurderingen til den prosjekterende/utførende som må legges til grunn. Denne vurderingen må
legge til grunn kjøkkenets utforming og tilgang til strøm for å kunne arbeide med kjøkkenmaskiner.

Antall uttak ved kjøkkenbenk
•

Skal kjøkkenbenk ved platetopp/komfyr telles med i antall meter kjøkkenbenk ?

•

Skal kjøkkenbenk ved oppvask-kummen telles med i antall meter kjøkkenbenk ?

Det er ikke normalt å planlegge bruk av elektrisk utstyr på platetopp eller oppe i vaskekum

•

Skal kjøkkenbenk måler i forkant av kjøkkenbenken eller i bakkant ?

Det er mer normalt å planlegge bruk av elektrisk utstyr plassert på kjøkkenbenk i et benkehjørne.
➢ Installatøren må sammen med kunden, vurdere behovet for antall uttak i forhold til kravene i NEK 400.
➢ Fordeling på kjøkkenbenk/vegg etter hvor behovet for uttak er.
➢ Er noe av behovet for antall uttak, blitt ivaretatt med integrert stasjonert utstyr (kaffemaskin, microovn o.l.)

➢ Uttakene/stikkontaktene bør fordeles utover kjøkkenbenken etter behov, og ikke plassere de fleste uttak i et hjørne eller i den en
enden.
➢ Det er heller ikke en god løsning der flere av uttakene er plassert i kjøkkenarmatur(er) over oppvaskkum

Antall uttak utvendig
På en veranda/altan/balkong skal det monteres minimum to uttak. Utvendige uttak forøvrig skal tilpasses boligens utforming og
planlagte bruk.
Vi får innimellom spørsmål og diskusjon på om dette kravet (min. 2 uttak), gjelder alle typer og størrelser av veranda/altan/balkong ?
Hva med Terrasse?
✓ Kravet er tydelig
✓ Men en må gjøre en vurdering av behovet for uttak sammen med kunden
✓ Ikke heng dere opp i definisjon av veranda/altan/balkong (det gjelder uteplasser/uteområde og behov for uttak)
Eksempel:

Finnes det en vanlig veranda/altan/balkong/terrasse som kunden har og som er møblert og dekker kunden normale behov til uteplass,
og kunden i tillegg har en liten luftebalkong ved soverom, som det er helt unaturlig å bruke som en uteplass, og det forefinnes ikke
behov av uttak, må en gjøre en vurdering i den enkelte installasjonen.
Denne risikovurderingen/prosjekteringen må gjøres sammen med den enkelte kunden og avdekke kundens reelle behov for uttak.
(hva med uttak til markise, julebelysning o.l.)

Krav til isolasjonsresistans for den elektriske installasjonen
Isolasjonsresistansen for den elektriske installasjonen
• Isolasjonsresistansen skal måles mellom spenningsførende ledere og beskyttelseslederen forbundet til jordingssystemet. For disse
målingene kan de spenningsførende lederne være sammenkoblet. I praksis kan det være nødvendig å utføre denne målingen under
montasje før tilkobling av utstyret.
• Hvor en kurs inneholder utstyr som kan påvirke måleresultatet eller som kan bli ødelagt, skal målingen kun utføres mellom
sammenkoblete faseledere og jord.
• Isolasjonsresistansen, målt med de prøvespenninger som er angitt i Tabell 6A, anses å være tilfredsstillende hvis hovedfordelingen
og hver hovedkurs prøvet separat, med alle forbrukerkurser tilkoblet men med alle apparater frakoblet, har en isolasjonsresistans
som er ≥ de tilsvarende verdiene angitt i Tabell 6A.

• Tabell 6A skal anvendes for å verifisere isolasjonsresistansen mellom ujordede beskyttelsesledere og jord.

Krav til isolasjonsresistans for den elektriske installasjonen
Isolasjonsresistansen for den elektriske installasjonen
• Kravet til isolasjonsresistansen gjelder den elektriske installasjonen og nødvendigvis ikke alle forbruksapparater, dersom de er
produsert etter normer som har andre krav, slik utstyr kan være;
• Lysutstyr
• Varme

• Omformere/frekvensomformere/ladeutstyr
• Hvitevarer
• Elektronisk styring
• Motor
• Nn

Isolasjonsresistansen for elektrisk utstyr

• Plugger og stikkontakter brukes både ohm (5MΩ) og spenningsprøve (2000V)
• Belysningsutstyr brukes både ohm (2MΩ) og spenningsprøve (2000V)

• Husholdningsprodukter brukes spenningstest (mA lekkasje til jord)
• Motorer brukes spenningstest (mA lekkasje til jord)

• Overspenningsvern +++
• Ladestasjoner +++

NEK 399 – erfaringer bl. a gjennom tilsyn

NEK 399-11.3 – Utvidet tilknytningsskap

• Dersom det skal etableres strømforsyning til bygninger eller installasjoner utendørs, hvor det er unaturlig å forsyne denne fra en
hovedbygning, kan det etableres et tilknytningsskap som også inneholder en integrert fordeling med kurssikringer
• Overbelastningsvern skal plasseres i det utvidete tilknytningsskapet
Veiledning
Eksempler på slik installasjoner er veg og gatebelysning, lagerbygninger, redskapsbygg, frittliggende felles garasjeanlegg, målestasjoner.

Løsningen kan også være aktuelt for å unngå lange føringsveier for strømkrevende utstyr

Løsningen skal ta utgangspunkt i kravene til tilknytningsskap i kap.6.
Det utvidede tiknytningsskapet skal imidlertid suppleres med et tilleggs felt beregnet for utgående kurser.
Feltet skal være tydelig adskilt fra de øvrige obligatoriske felt i tilknytningsskapet og merkes «Integrert fordeling»
Den integrerte fordelingen skal ha et tilstrekkelig antall modulbredder for å sikre en hensiktsmessig installasjon med ledig kapasitet

Ombygging av tilknytningsskapet ute på byggeplasssen
Opplever at flere tilknytningsskap blir ombygg på byggeplassen.
• Behov for flere kursavganger tilsvarende punkt 11.3 i NEK 399
✓ Blir noen ganger ikke vurdert om tilknytningsskapet er tilfredsstiller kravene i punkt 11.3

• Det blir byttet «patroner» i KV-vernet og dette vernet blir omdefinert til OV-vern
✓ Blir noen ganger uteglemt å vurdere om dette vernet er egnet som OV-vern og om det er egnet for usakkyndig betjening

Sakkyndig eller usakkyndig betjening
810.53.01 Valg av vern i tavler for ikke-sakkyndig betjening
I tavler for ikke-sakkyndig betjening skal, i samsvar med NEK 439-serien, merkestrøm for overstrømsvern være:
• maks 125 A for utgående kurser, og
• maks 250 A for vern i inngående.
Overstrømsvern i utgående kurser beregnet til ledningsbeskyttelse i bygninger skal være i samsvar med:
• NEK EN 60898-serien, eller
• NEK EN 61009-serien, eller

• NEK EN 62423, eller
• NEK EN 60269-3, eller
• NEK EN 60947-2 såfremt de tilfredsstiller kravene i NEK EN 60898-serien eller NEK EN 61009-serien for alle andre prøver enn prøving
av strøm-/tid-karakteristikkene B, C, og D spesifisert i henholdsvis NEK EN 60898-1:2001, avsnitt 9.10.1 eller NEK EN 61009-1:2006,
avsnitt 9.9.2.1.

Hager automater NAN, NBN, NCN og NDN

Korreksjonsfaktor nominell strøm In (A) for omgivelsestemperatur for automater NAN, NBN, NCN, NDN:
Temperatur:
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Valg av jordfeilbryter til elbilading

Jordfeilbrytere type A og B

Jordfeilbryter type A
• Vanlig jordfeilbryter som gir beskyttelse mot vekselstrøms - jordfeil
Jordfeilbryter type B
• Jordfeilbryter som gir beskyttelse mot like-/og vekselstrøms – jordfeil
• Jordfeilblokk type B er i stand til å gi beskyttelse både ved sinusformet, pulserende DC, høyfrekvent og ren DC jordfeilstrøm.

• Bruksområde for type B jordfeilvern er:
• Trefasede AC-/DC-omformere
• Solcelleanlegg
• Trefasede frekvensomformere
• Elektromedisinsk utstyr
• UPS
• Ladning av elbiler

Jordfeilbrytere type A og B

Jordfeilbrytere type A og B

Noen vern leverandører sier:
✓ Det skal ikke være jordfeilbryter type A oppstrøms (foran koblet) en type B
✓ Det skal ikke være jordfeilbryter type A oppstrøms (foran koblet) en type B, men mindre man har en DC-immun type (A RCD).

Jordfeilbrytere type A og B

Flere spørsmålene som dukker opp hos oss, omhandler valg av jordfeilbryter og hvor i installasjonen denne skal stå.
✓ De forskjellige leverandører av ladestasjoner har bygget opp disse forskjellig, med tanke på innebygd jordfeilbryter type B og
likestrøms filter.
✓ Er man i tvil om dette må man ta kontakt med produsent.

Jordfeilbryter og elbil ladning

• Feil plassering av jordfeilbryter type B
• Likestrøms komponenter kan sette
jordfeilbryter type A ut av funksjon

Jordfeilbryter og elbil ladning

• Korrekt plassering av jordfeilbryter type B
• Likestrøms komponenter setter ikke
jordfeilbryter type A ut av funksjon

Jordfeilbryter og elbil ladning

• Her er en ladestasjon med jordfeilbryter type A,
men har i tillegg innebygget likestrøms
detektor/filter.
• Likestrøms detektor/filteret hindrer likestrøms
komponenter å vandre i installasjonen slik at de
setter jordfeilbryter type A ut av funksjon

Jordfeilbryter og elbil ladning

• JFB type A skal normalt ikke være forankoblet en JFB type B. (noen jfb type A kan ha DCdetector/filter)
• Dette fordi en DC-jordfeil større enn 6 mA som går igjennom en JFB type A vil kunne påvirke
jordfeilbryteren slik at den ikke virker innenfor sitt normal-beskyttelsesområde eller at jordfeilbryter
blir satt ut av funksjon.
• Det vil kunne oppstå utfordringer med beskyttelse i anlegget dersom vi få en DC-jordfeil som er
større en 6 mA og opp til utløse strømmen for JFB type B som kan være på 30 mA, og denne
jordfeilen går igjennom en foranstående JFB type A.

Valg av overspenningsvern

NEK 400-4-44-443 Beskyttelse mot atmosfæriske overspenninger og
koblingsoverspenninger

Spesielle beskyttelsestiltak mot overspenninger
I Norge skal alle lavspenningsinstallasjoner som ikke er en integrert del av forsyningsnettet være beskyttet av overspenningsvern.
VEILEDNING 1 - Elektriske lavspenningsinstallasjoner som ikke er en integrert del av et forsyningsnett er tilknyttet et fordelingsnett via et tilknytningspunkt.
Det forutsettes av netteier selv vurderer behovet for overspenningsvern i forsyningsnettet og de installasjoner som er en integrert del av dette.

For valg, installasjon og koordinering av overspenningsvern, se NEK 400-5-53, avsnitt 534.
VEILEDNING 2 - Atmosfæriske forhold, jordingsforhold, fordelingssystem mv. samt tilknytning av stadig mer utstyr i overspenningskategori I eller lavere gir en
uakseptabel risiko for branner som følge av overspenninger i lavspenningsinstallasjoner i Norge.

NEK 400-4-44-443 Beskyttelse mot atmosfæriske overspenninger og
koblingsoverspenninger
Krav til støtstrømholdfasthet for utstyr
Elektrisk utstyr skal velges slik at merkeverdien for støtspenningsholdfasthet for utstyr ikke er mindre enn den støtspenningsholdfasthet
som er angitt i Tabell 44C.
VEILEDNING - Det er den enkelte produktkomités ansvar i samsvar med NEK EN 60664-1 å spesifisere krav til støtspenningsholdfasthet for utstyr i de
respektive produktnormene

534.4 Valg og montasje av overspenningsvern

534.4 Valg og montasje av overspenningsvern

534.4 Valg og montasje av overspenningsvern

534.4.4.5 Koordinering av to eller flere overspenningsvern
Koordinering av overspenningsvern i installasjonen skal utføres i samsvar med produsenten instruksjoner, med referanse til NEK
EN 61643-12.
Der det monteres overspenningsvern i serie, for eksempel overspenningsvern Type 1 eller Type 2 i en fordeling og et
overspenningsvern Type 3 ved det elektriske utstyret, skal de koordineres som følger:
➢ overspenningsvern Type 1 eller Type 2 skal minimum ha en høyeste varig driftsspenning (Uc) i samsvar med kravene i
534.4.4.3, og
➢ overspenningsvern Type 3 skal plasseres så nær verneobjektet som mulig. I et 230 V IT-system skal dette
overspenningsvernet ha en høyeste varig driftsspenning (Uc) mellom fase og jord på minimum 440 V. Tilsvarende verdi fasefase skal være minimum 275 V.

Kompetansekrav i forhold til regelverk -erfaringer fra tilsynet

Kompetanse på jording/utjevning

I noen tilfeller når vi har skrevet avvik på for dårlig forbindelse i beskyttelsesledere, får vi tilbakemelding på at montøren har funnet
dette i orden.
✓ Montøren har bare målt spenningen imellom jord og fase i stikkontakt ute i kursen.
✓ Montøren har målt kontinuitet med megger

Bruk av installasjonstester/måleinstrument
• Noen montører kan bli flinkere til å analysere måleresultatet
• Vi kan få inn svar på retting av avvik som måleresultatet er helt feil

Yngre montører og lærlinger er flinkere med bruk av instrumenter enn eldre montører

Kompetanse på jording/utjevning

Nettselskapet får stadig inn jordfeilsmeldinger fra bransjen om jordfeil i nettet, og det er bra dette blir meldt inn.
I noen tilfeller har montøren vært hos en kunde som har fått berøringspenninger ved å ta på forskjellige utsatte anleggsdeler og andre
ledende deler på bad eller kjøkken.
Montøren finner ingen feil i anlegget, men måler at det er jordfeil på trafo-kretsen, og konkluderer med at årsaken til
berøringspenningen skyldes jordfeil i trafokretsen.

Dersom kunden får berøringspenninger ved å ta på forskjellige utsatte anleggsdeler og andre ledende deler, har installasjon for dårlig
utjevningsforbindelser imellom utsatte anleggsdeler, andre ledende deler og hoved jordskinnen.

Kompetanse på solcelle anlegg

Opplever at installatørene er siste leveerandø som kommer inn i forhold til monteringen av solcelle anlegget, og
skal bare kople til
✓ Mangler helhetsbilde på hvordan anlegget er bygget og sammenstilt

✓ Vet ikke bestandig om noen har tatt ansvaret for prosjekteringen og den tekniske løsningen
✓ Vet ikke om det er utstedt samsvarserklæring for anlegget
✓ Vet ikke om anlegget er slutt kontrollert
✓ Installatør og montør mangler tilstrekkelig med fagkompetanse innenfor dette fagfeltet.

✓ Det er i flere tilfeller vært 3-4 virksomheter involvert i leveringen og monteringen av anlegget, og ingen vil ta ansvar for
prosjektering og faglig gjennomføring, eller om de valgte komponentene kan sammenbygges.
✓
✓
✓
✓

Virksomhet som
Virksomhet som
Virksomhet som
Virksomhet som

selger solcelleanlegget
leverer solcelle-utstyret
monterer solcelleanlegget over tak
tilkobler solcelle-anlegget til det elektriske anlegget

Solcelle bransjen

• Det har vært og er fortsatt noe utydelig kommunisert hva som er kompetansekrav til denne bransjen
• DSB sa følgende på Elsikkerhetskonferansen til Nelfo 2017

Uttalelse fra DSB om kompetansekrav til montering
av solcelle anlegg

Solkraftverk som skal bidra til å forsyne elektriske lavspenningsanlegg blir på et tidspunkt en del av et elektrisk
anlegg, som betyr at solcelleanlegget, som en del av det elektriske anlegget skal tilfredsstille sikkerhetskravene i
forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) og gjeldende norm for utførelse av det elektriske anlegget.
Arbeid knyttet til føring av kabler fra solkraftverk og inn i bygg, arbeid knyttet til føring av kabler fra inverter til lokal
lagring av energi og arbeid knyttet til sammenkobling av solkraftverk mot det elektriske anlegget i bygget og
forsyningsanlegget vil være arbeid knyttet til elektriske anlegg, som reguleres i fek.
Arbeid som omfattes av fek kan kun tilbys og utføres foretak som tilfredsstiller krav til å stå registrert i
Elvirksomhetsregisteret.

Det vil trolig i løpet av sommeren 2019 komme mere tydelig og formel uttalelse på kompetansekrav til dette, fra DSB.

Noen erfaringer med monterte solcelle-anlegg

• De aktørene som tilbyr solcelleanlegg er i liten grad «tradisjonelle» installatører.
• Utførelse av ikke kvalifisert personell, og ikke registrerte virksomheter.
• Samarbeidsavtaler og innleieforhold som strider med krav i FEK om AML vedr. midlertidig ansettelse og innleie.
• Manglende dokumentasjon av både prosjektering, og utførelse i form av samsvarserklæring, risikovurderinger og sluttkontroll.
• Utførelse av kabelføring uten å hensynta ytre påvirkning. Manglende festing, beskyttelse osv. Kontroll av utførelse på tak er som
regel ikke mulig for oss å gjennomføre av praktiske årsaker.
• Bruker feil type kabler i forhold til ytre påvirkninger og egnethet
• Manglende dokumentasjon av solcellepanelene og inverter
• Dårlig merking om frakopling, merking av spenningsførende deler, merking at det er en solcelle installasjon i anlegget

• Merking på annet språk- italiensk for eksempel

Vi som kontroller slike anlegg har også behov av faglig påfyll innenfor dette fagfeltet.

Fremtidig kompetansebehov

Det er opp til hver virksomhet innenfor hvilket kompetanseområde de vil jobbe i fremtiden, men det vi ser er at det vil bli et økende
behov for kompetanse innenfor følgende fagfelt.
• Solcelleanlegg og andre plussanlegg
• Batterianlegg i kombinasjon med et plussanlegg
• Trådløs styring av lys og varme, som styres over WIFI-nettet
• Effektstyring i forhold til ny effekttariff som muligens kommer allerede i 2021

• Laststyring i forhold til elbil lading

Utleie/innleid av personell

§ 5.Krav om bruk av kvalifisert personell (fek)

Foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, skal bare benytte kvalifisert personell. Med kvalifisert
personell menes personer som oppfyller kravene i § 6 til § 10 og som er oppdatert på den faglige utviklingen.
Alt kvalifisert personell som benyttes skal være fast ansatt i foretaket, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd første punktum.

Kvalifisert personell kan likevel leies inn eller ansettes for en begrenset periode dersom det er tillatt i medhold av arbeidsmiljøloven § 149, § 14-12, § 14-13 eller øvrig lovgivning.

Veiledning til § 5

Krav om bruk av kvalifisert personell

• Foretaket er ansvarlig for at personell de skal benytte, oppfyller kravene i første ledd. Foretaket skal forsikre seg om personellets
kompetanse før personellet settes i arbeid.
• Dette gjelder både i forhold til faglig utdanning som nevnt i § 6 til § 10, og at personellet også er tilstrekkelig à jour med den faglige
utviklingen, herunder har kunnskap om nasjonalt regelverk og normer som er nødvendig for de arbeidsoppgaver de skal utføre.
Tilsvarende følger også av internkontrollforskriften, se særlig § 5. pkt. 2 og 7.
• Dersom personellet har sin fagutdannelse fra utlandet, må foretaket påse at det er gitt nødvendig godkjenning, jf. § 11 eller § 12.
Foretaket må også påse at disse har nødvendig kunnskap om forhold som er særlig gjeldende for Norge og som er nødvendig for de
arbeidsoppgavene de skal utføre, f.eks. ved bruk av IT-system til ordinær forsyning og nasjonal byggeskikk som stiller spesielle krav
til installasjoner. I tilfeller der personell mangler kunnskap om forhold som er særlig gjeldende for Norge, vil det kunne være
nødvendig å gjennomføre kursing av personellet før de settes i arbeid. Det vil etter omstendighetene kunne være straffbart etter
forskriften § 16 å ikke gjennomføre kursing/opplæring før personellet settes i arbeid, dersom personellet ikke har tilstrekkelige
forhåndskunnskaper. Kravet i § 5 første ledd gjelder uavhengig av hvilken tilknytning personellet har til foretaket, enten de er fast
eller midlertidig ansatt eller innleid for en tidsperiode.

Veiledning til § 5

Krav om bruk av kvalifisert personell

• Kravet i annet ledd om at kvalifisert personell skal være fast ansatt i foretaket, er i samsvar med krav gitt i arbeidsmiljøloven § 14-9
første ledd første punktum. Innleie og midlertidig ansettelse er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-9, § 14-12 og § 14-13.
• For at midlertidig ansettelse skal være lovlig, må arbeidsgiver på ansettelsestidspunktet ha grunn til å anta at arbeidsoppgavene vil
være avgrenset slik at arbeidstaker ikke trengs på varig basis i virksomheten. Det må la seg gjøre å fastsette en tidsramme eller å
definere oppdragets avslutning nærmere i arbeidsavtalen.
• Det at arbeidet er organisert i prosjekt, eller som et enkeltstående oppdrag, er i seg selv ikke tilstrekkelig til å begrunne midlertidig
ansettelse. Det må foreligge forhold som begrunner et midlertidig behov ut over det at arbeidet er organisert i prosjekt. Det må dreie
seg om et bestemt arbeid, og arbeidsgiveren må ha grunnlag for å tro at arbeidstakeren bare trengs på midlertidig og ikke
permanent basis.
• Dersom virksomhetens arbeid er organisert gjennom gjentatte prosjekter, og hvor den samme kompetansen etterspørres i de ulike
prosjektene, vil det i utgangspunktet ikke være anledning til å ansette midlertidig. I slike tilfeller vil ikke arbeidsgiveren ha grunn til å
tro at arbeidstakeren ikke trengs i virksomheten når prosjektet er avsluttet. Det vil normalt bli ansett som en omgåelse av
bestemmelsen dersom arbeidsgiveren i slike tilfeller stadig ansetter nye arbeidstakere midlertidig i samme type arbeid. Dreier det seg
derimot om prosjekter som krever en spesiell kompetanse som virksomheten normalt ikke etterspør, eller større og sjeldnere
prosjekter som forutsetter en bemanning utover det ordinære, vil det etter omstendighetene kunne være mulig å ansette midlertidig

Veiledning til § 5

Krav om bruk av kvalifisert personell

• Det vil ikke være tillatt å etablere en virksomhet for ett oppdrag, og bemanne virksomheten kun med innleid personell. Så lenge
prosjektet er en del av virksomhetens primæroppgaver, skal oppgavene utføres av faste ansatte.
• Bestemmelsen om innleie eller midlertidig ansettelse gjelder ikke den som skal utøve det faglige ansvaret. Denne skal være fast
ansatt med arbeidstid innenfor foretakets normale arbeidstid (ordinær full stilling). Den som skal utøve det faglige ansvaret kan ikke
ha det faglige ansvaret for mer enn én underenhet/bedrift under foretaket.
• Når foretaket ikke har person som oppfyller kvalifikasjonskravene i § 7–§ 10 til stede, forutsettes foretaket å ha utarbeidet rutiner for
ivaretagelse av de oppgaver og ansvar som tilligger den som ellers utøver det faglige ansvaret for arbeidet.

§ 14-9.Fast og midlertidig ansettelse (AML)

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Med fast ansettelse menes i denne lov at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler
om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.
(2) Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås

a) når arbeidet er av midlertidig karakter
b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
c) for praksisarbeid
d) med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten
e) med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten
f) for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet
oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker.
Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidig ansettelse etter bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte,
blant annet grunnlaget for og omfanget av slike ansettelser, samt konsekvenser for arbeidsmiljøet.

§ 14-12.Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie
(bemanningsforetak)

(1) Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig
ansettelse etter § 14-9 andre ledd bokstav a til e. Innleier skal på forespørsel fra bemanningsforetaket opplyse om innleien gjelder et
vikariat.
(2) I virksomhet som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven kan arbeidsgiver og
tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset
innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd. Virksomheten og bemanningsforetaket skal på forespørsel fra Arbeidstilsynet
fremlegge dokumentasjon på at innleievirksomheten er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett og at det er
inngått avtale med de tillitsvalgte som nevnt i første punktum.

§ 14-13.
Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie

(1) Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie, er tillatt når den innleide arbeidstaker er fast ansatt hos utleier. For at
virksomheten skal sies ikke å ha til formål å drive utleie, er det et vilkår at utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør
utleierens hovedbeskjeftigelse og at utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier. Innleier skal foreta
drøftelser med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, før beslutning om innleie
foretas.
(2) For innleie som overstiger 10 prosent av de ansatte hos innleier, likevel ikke færre enn tre personer, eller som har en varighet ut
over ett år, skal det inngås skriftlig avtale med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien
gjelder. Dette gjelder ikke for innleie innenfor samme konsern.
(3) Etter krav fra tillitsvalgte som representerer den arbeidstakerkategori innleien gjelder, skal arbeidsgiver dokumentere at vilkårene for
innleie etter første ledd er oppfylt.

Noen erfaringer og betraktninger om innleie
Det er noen ganger uklart hva avtalen gjelder:
•

Innleie av personell

•

Underleverandør av tjenester

•

Samarbeidsavtale om leveranse

Innleie av personell
✓

Person er leid inn til den installatøren som har avtale om utførelse av «arbeid på elektriske anlegg» og som har det faglige ansvaret.

✓

Innleid person skal være under ledelse av den installatør virksomheten som har jobben

✓

Innleid personen skal arbeide innunder KS/HMS-systemet til den installatøren som har jobben

✓

Det er faglig ansvarlig hos den installatøren som har jobben er ansvarlig for at den innleide personen er kompetent til det arbeidet vedkommende blir satt til å utføre

✓

Det er virksomheten som har det faglige ansvaret som skal ha kundekontakten og står faglig ansvarlig for teknisk utførelse.

Underleverandør
✓

En underleverandør står selvstendig ansvarlig for det arbeidet vedkommende virksomhet utfører, og skal være en installatørvirksomhet som er registrert i el.virksomhets registeret

✓

Det skal være avtalt virksomhetene imellom hvordan ansvaret for den tekniske løsningen er fordelt. Hovedansvaret tilligger hovedvirksomheten

Samarbeidsavtale om leveranse:
✓

Begge virksomhetene står selvstendig ansvarlig for det arbeidet vedkommende virksomhet utfører, og skal være installatørvirksomheter som er registrert i el.virksomhets registeret

✓

Det skal være avtalt virksomhetene imellom hvordan ansvaret for den tekniske løsningen er fordelt

Takk for oppmerksomheten

