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DELEGERING AV MYNDIGHET FOR DRIFT AV HØY OG LAVSPENNINGSNETT I
KONSESJONSOMRÅDENE: FREDRIKSTAD, FOLLO OG ASKØY

1

Generelt
Denne instruks gjelder alle typer anlegg, tilhørende Norgesnett, og som kommer
inn under konsesjonskravene i Energiloven.

2

Forutsetninger
Driftsledere i det legale selskapet skal føre kontroll med
• hvem som til enhver tid har tillatelse til å overvåke og koble nettet
• hvem som har adgang til anleggene
• hvem som får adgang til høyspenningsanleggene men som ikke har
adgangstillatelse
Instruks for utstedelse av sikkerhetskort regulerer disse forholdene.

3

Høyspenning

3.1

Utsteding av sikkerhetskort for Norgesnett Fredrikstad og Follo
Driftsleder i Norgesnett Fredrikstad/Follo gir personell som har definert i
sikkerhetskortet:
• Gi adgang § 9
• Gi adgangstillatelse § 9
• Gi ledsagertillatelse § 9
• Godkjenne Leder for sikkerhet § 12
myndighet til å utstede sikkerhetskort for Fredrikstad/Follo, eventuelt begrenset
til det som er angitt i sikkerhetskortet.

3.2

Utsteding av sikkerhetskort for Norgesnett Askøy
Driftsleder i Norgesnett Askøy gir personell som har definert i sikkerhetskortet:
• Gi adgang § 9
• Gi adgangstillatelse § 9
• Gi ledsagertillatelse § 9
• Godkjenne Leder for sikkerhet § 12
myndighet til å utstede sikkerhetskort for Askøy eventuelt begrenset til det som
er angitt i sikkerhetskortet.
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4

Lavspenning

4.1

Faglig ansvarlig
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Firmaer som skal arbeide for Norgesnett, skal skriftlig oppgi hvem som er faglig
ansvarlig. Det skal fremlegges dokumentasjon på at denne tilfredsstiller kravene
i ”Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk med veiledning”, FKE 2005, §
11.
Norgesnett ved driftsansvarlig eller dennes stedfortredere, har bemyndiget
skriftlig faglig ansvarlig i virksomheter som arbeider i Fredrikstad, Follo og
Askøy sine lavspenningsanlegg, myndighet til å utpeke ansvarlig for arbeidet.
4.2

Utpeking av ansvarlig for arbeidet (AFA)
- Utpeking av "ansvarlig for arbeidet" (AFA) iht. FSE følger egen rutine.
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