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AGENDA - 2018
• Informasjon fra Hafslund Nett – Kundeprosjekter/Tilknytning

– NEK 399 - Ny

– Elsmart

– Meldingsbehandling

– Kapasitet i nettet for lading av elbil

• Informasjon fra Hafslund Nett - Målerforvaltning
– Nettbibliotek – Ny løsning 

– AMS – Målerprosjekt Hafslund Nett AS    

– HAN – (dataplugg måler)                                                                                                         

• Informasjon fra Hafslund Nett - DLE
Generell info:

– Cubit - rettemelding, nyanleggskonsept, Dok. Kontroll, brevmal, videreutvikling av tilsynssystem

– Tilsynsplan, risikovurdering, montørmøter, SKS områder

– Ulovlig arbeider - Arbeidskriminalitet

– Pause

– Forskriftsrelaterte saker

– Feilstatistikk etter tilsyn

– Organisasjons- og kontaktinformasjon

– Spørsmål fra bransjen

• Informasjon fra Infratek Elsikkerhet AS
– NEK 400:2018 – Nyheter

– Informasjon om elbillading til bilforhandlere.

– Planlegg/forbered nytt anlegg for fremtiden
• Mulig pålegg fra NVE om effekttariff fra 2021 (behov for effektstyring)

• Tilrettelegging av anlegg for lokal produksjon og lokallagring.

• Politisk målsetting om at det i 2025 kun selges biler uten fossilt-drivstoff – hva da med effektuttak i 
privat bolig. 
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NEK 399: 2018

• Det er mye nytt i nye NEK 399.

• Gjelder nå for alle typer tilknytning.

• De mest vesentlige endringene fra forrige versjon er kort 
oppsummert;

• Eneboliger med tilknytningsskap:

– Det kan være en fordeling i tilknytningsskapet, da skal overbelastningsvernet (vernet 
som begrenser effektuttaket fra nettet) plasseres i tilknytningsskapet.

– Ved avgrening til annen fordeling utendørs skal overbelastningsvernet (vernet som 
begrenser effektuttaket fra nettet) plasseres i tilknytningsskapet.

– Dersom ingen av de overnevnte eksemplene skal benyttes kan det effekt 
begrensende overbelastningsvernet vernet plasseres inne i sikringsskapet.
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NEK 399: 2018

• Blokkbebyggelse:

– For boligblokker under fem etasjer kan 
etasjefordeler sløyfes, målerne skal da plasseres i 
hovedfordeling.

– Der det er fem eller flere etasjer skal det være 
etasjefordeler, etasjefordeler skal forsyne etasjen 
den er plassert i. den kan også forsyne tilstøtende 
etasjer der dette er hensiktsmessig.

– Det er krav til at det etableres føringsvei fra måler til 
bolig for tilgang til HAN grensesnittet.

• Hafslund Nett vil ikke gi dispensasjon for 
plassering av måler i forhold til 2018 normen.
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Momentanverdi behandlingstid for meldinger ≤ 125A –

Behandlingstiden du som installatør normalt opplever 
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Antall meldinger i innboksen ≤ 125A  – ikke tildelt
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Antall melding sent inn til HN ≤ 125A 
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Antall meldinger godkjent per måned ≤ 125A 
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Ny fane i El-smart

• Effekbudsjettet blir integrert i elsmart som 
egen fane

• Fanen vises kun for utvalgte meldinger, kun 
privatboliger i første omgang

• Fyll ut alle må-felter og eventuelt annet 
utstyr

• Hold musepeker over ? for å se 
hjelpetekster

• Dette er et steg i en større 
automatiseringsprosess, dersom du har 
tilbakemeldinger, vennligst ta kontakt med 
lars.jakob.paulsen@haflsund.no

mailto:lars.jakob.paulsen@haflsund.no


Elbil

• Hafslund Nett får mange henvendelser 

om elbil

• Kapasitet avhenger av plassering på 

tilknytningspunktet 

• Den som utløser nettinvesteringen, må 

finansiere utbyggingen gjennom 

anleggsbidrag.

• Ikke krav om MOI for å tilknytte 

elbillader. Forutsetter ingen endring på 

OV/MV.



Målermontasje – tidspunkt for måleroppsett

• Husk at oppgitt dato på ferdigmelding bare 

er ønsket dato – som oppgitt på epost.

• Vi har hatt hendelser hvor målermontør har 

blitt skjelt ut av installatør for ikke å møte 

opp på tidspunktet oppgitt på 

ferdigmeldingen.



Installatørmøte 2018

Måling

Vegard Haukaas



AMS status
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• Passert 500,000 

målerinstallasjoner 

i prosjektet

• Alle nyanlegg får 

AMS måler

• Installasjonene går 

som planlagt



Jordfeilvarsel etter målerbytte

• Vi har sett jordfeilvarsler gi alarm etter 

målerbytte, gjelder spesielt en type 

jordfeilvarsler som befinner seg i tette 

metallskap sammen med måler uten 

antenne

• Midlertidig løsning/tips frem til Hafslund 

Nett kommer for utførelse av permanent 

løsning

– Trykke på reset knapp

– Åpne sikringsdør
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Kontakt Hafslund Nett 

på telefon: 

+47 21 49 03 00

dersom jordfeilvarsler 

gir alarm etter 

målerbytte 



HAN-grensesnittet vil etter dagens plan aktiveres innen 1.1.2019

HAN-grensesnittet

• HAN-grensesnittet omtales i NVE’s høring «Forslag 

til endring i forskrift om måling, avregning, 

fakturering av nettjenester og elektrisk energi, 

nettselskapet nøytralitet mv.» 

– Høringsfrist 21. mai 2018

– Hovedspørsmålet er om vi må kryptere 

grensesnittet

• Ikke støtte for HAN-grensesnittet i dag

• Informasjon om HAN-grensesnittet er tilgjengelig på 

våre nettsider

– https://www.hafslundnett.no/kunde/veiledning/15

554
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https://www.hafslundnett.no/kunde/veiledning/15554


Retningslinjer

• Retningslinjer som omhandler måling er publisert 

i nytt nettbibliotek

– Retningslinjene følger REN

• For målerplassering aksepteres NEK399-1 og 

NEK399-2018

– Benyttes NEK399-2018 for målerplassering 

må den følges i sin helhet for 

målerinstallasjonen, med føringsveier for 

blant annet HAN-grensesnittet og antenne

• Størrelse på strømtransformatorer er publisert

– Vi aksepterer kun disse 

strømtransformatorene

– Husk korrekt plassering av 

strømtransformatorer i henhold til RENblad

4002

• Søknad om avvik skal være ferdig behandlet og 

eventuelle godkjenning skal ligge ved 

ferdigmelding
16

Unngå forsinkelser og 

økte kostnader – følg 

retningslinjene!



Hafslund Nett har lansert et nytt nettbibliotek med forbedret 

søkefunksjon
https://nettbiblioteket.hafslundnett.no/
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Innloggende brukere får 

tilgang til ekstra funksjonalitet, 

se neste side for beskrivelse

Filtrer på metadata for å 

snevre inn ditt søk. 

Merk at du kun får treff på 

dokumenter merket med den 

metadata du krysser av for

Fritekstfelt for søk

https://nettbiblioteket.hafslundnett.no/


Nettbiblioteket har flere nyttige funksjoner, som f.eks. abonnering 

på dokument for å bli varslet når vi endrer et dokument
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Gjør et nytt søk

Last ned 

dokumentet i PDF-

format og skriv ut

Skriv en privat 

merknad i 

dokumentet

Lag et bokmerke for å 

lett finne igjen et 

dokument eller et 

kapittel du bruker ofte

Abonner på 

dokumentet for å 

bli varslet hver 

gang vi gjør en 

større endring av 

dokumentet

Dokumentets 

innholdsfortegnelse



Husk – det er installatøren som har ansvaret, og den Hafslund Nett forholder seg til!

Oppsummering

• Normer, REN-blader og våre retningslinjer gjelder

– Vi aksepterer NEK399-2018

• Målermontører som monterer målere er pålagt å 

kontrollere anlegget i henhold til våre retningslinjer

– Måler vil ikke bli montert dersom det er avvik

– Eventuelle dispensasjonssøknader skal være 

ferdigbehandlet før ferdigmeldingen

• Nytt nettbibliotek er publisert

– Abonner på relevante retningslinjer for å få 

oppdateringer
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Det Lokale Eltilsyn

Jan Cato Hovde, Rejlers Elsikkerhet

Marius Martinsen, DLE

Otto Rune Stokke, DLE



AGENDA - 2018
• Informasjon fra Hafslund Nett – Kundeprosjekter/Tilknytning

– NEK 399 - Ny

– Elsmart

– Meldingsbehandling

– Kapasitet i nettet for lading av elbil

• Informasjon fra Hafslund Nett - Målerforvaltning
– Nettbibliotek – Ny løsning 

– AMS – Målerprosjekt Hafslund Nett AS    

– HAN – (dataplugg måler)                                                                                                         

• Informasjon fra Norgesnett – DLE - (Ski, Østfold og Mastemyr)

• Informasjon fra Hafslund Nett - DLE
Generell info:

– Cubit - rettemelding, nyanleggskonsept, brevmal, videreutvikling av tilsynssystem

– Tilsynsplan, risikovurdering, montørmøter, SKS områder

– Pause

– Ulovlig arbeider - Arbeidskriminalitet

– Forskriftsrelaterte saker

– Feilstatistikk etter tilsyn

– Organisasjons- og kontaktinformasjon

– Spørsmål fra bransjen

• Informasjon fra Infratek Elsikkerhet AS
– NEK 400:2018 – Nyheter

– Informasjon om elbillading til bilforhandlere.

– Planlegg/forbered nytt anlegg for fremtiden
• Mulig pålegg fra NVE om effekttariff fra 2021 (behov for effektstyring)

• Tilrettelegging av anlegg for lokal produksjon og lokallagring.

• Politisk målsetting om at det i 2025 kun selges biler uten fossilt-drivstoff – hva da med effektuttak i privat 
bolig. 
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Cubit

Rettemelding
DLE Hafslund Nett

Ny rettemeldingsportal – serviceportal for elvirksomhetene



Cubit

• DLE i Hafslund Nett startet utviklingen av sitt eget tilsynssystem for et drøyt år siden

• Fokus på de som skal bruke systemet - Brukervennlig

• Lagt til rette for individuell risikovurdering av tilsynsobjekter

• Lagt til rette for automatisering

• En del av systemet er Rettemeldingsportalen
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Enklere

Bedre

Raskere



Cubit - Rettemelding

• Ny rettemeldingsportal – serviceportal for elvirksomhetene

– Rettemelding

– Dokumentkontroll

– Nyanleggskontroller

– Tilbakemelding på revisjon

– (Innhenting av jobber)

– +++

• Skreddersydd for brukerne

• Optimaliseres for best mulig kommunikasjon mellom elektriker, faglig ansvarlig, 

sakkyndig selskap og DLE

• Enkel tilgangsstyring

– Brukeradministrasjon

• Egen support/chat funksjon
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Cubit - Rettemelding
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Cubit - Rettemelding

Rettemelding slik den vises for faglig ansvarlig:
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Cubit - Rettemelding

Rettemelding slik den vises for elektriker:
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Kommentar til utbedring
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Cubit - Rettemelding

Tilgangsstyring:

Kun tilgjengelig for faglig ansvarlig
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Cubit - Rettemelding

Dokumentkontroll:
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Cubit - Rettemelding

Viktige suksessfaktorer:

• Fungerer foreløpig kun i Chrome nettleser

• Bruk dekkende utbedringskommentar

– Bruk av standardisert utbedringstekst åpner for automatisering

• Legg inn målte verdier

• Faglig ansvarlig må godkjenne før saken havner til behandling hos DLE/SKS

– ikke nok at elektriker har foretatt utbedring og kommentert
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Cubit – Veien videre

• Prosjektet pågår fortsatt – kontinuerlig forbedring

• Bedre brukeropplevelse i felt

– Rettemelding responsiv slik at montør kan melde ferdig et avvik i felt

• Dialog med Nelfo

• Mer automatisering – behandling av rettemeldinger

Innspill til forbedring ønskes
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Innspill fra sist møte på Romerike

• E-postvarsel til faglig ansvarlig når en rapport er klar for godkjenning

• Unødvendig å «gjete» rapporter om de er klar for godkjenning eller ikke

• Virksomhet må kunne skrive ut rapport i PDF

• Kvittering på ferdigstilt/godkjent rapport til virksomhet

• Virksomhet må kunne laste opp vedlegg til rapport ved tilbakemelding til DLE/SKS

• Virksomhet må kunne legge inn referanse i rapport – eks. ordrenummer

• Elektriker må kunne laste opp bilder til sak som vedlegg til retting

• Virksomhet må kunne se bilder som inspektør har lastet opp til et avvik

• Endring av bruker - både faglig ansvarlig og brukere

• Virksomhet må se alle rapporter de historisk har rettet

• Rettemelding som app på telefonen

• Logg-ut – knapp

• …

• ..

• .
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Tilsynsplan



Tilsynsplan 2018

s.3

8

30.741 Anleggskontroll

4.666 Nyanlegg

3.641 Verifikasjoner

3.895 Revisjoner

Totalt: 

39.302 Tilsyn

Frakopling av anlegg

Bekymringsmelding

Ulovlig arbeider

Markedskontroll

Anmeldelse til politi

Bistand Brannutredning

Informasjon;

– Elektroentreprenører

– Montørmøter

– Skoleundervisning

– Hjemmehjelp/-

sykepleie

– Andre målgrupper



Risikovurdering og prioritering av tilsynsobjekt

• DSB ønsker i større grad risikobasert tilsyn.

• Innebærer behov for mer informasjon om tilsynsobjektene.

• Periodisk kontroll vs Anleggskontroll (RG 3 - 20 år)

• Gradvis innføring av metoder for å dreie fra årsintervall til mer 

risikobaserte vurderinger.

• Kompetanseheving rundt risikoanalyse

• Cubit tilsyn vil bli et verktøy til hjelp for DLE for å avdekke de objekter 

som har størst risiko.

– Tilgang på virksomhets- og anleggsdata

– Bygningskoder, risikonivå
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Arbeidskriminalitet – ulovlig el-virksomheter

• Generelt er det nå et større fokus mot arbeidskriminalitet i samfunnet.

• DSB har de siste 1-2 årene jobbet med flere DLE for å få til en «faglig 

aktivering» og erfaringsutveksling rundt det å bearbeide ulovlig 

virksomheter og nettverk relatert til ulovlig virksomheter.

• DSB arbeider med en metodehåndbok rundt tema til bruk for DLE

• Det er avsatt 2 årsverk i 2018 som jobber med saker relatert til 

ulovlige virksomheter i Hafslund Nett – DLE.

• Ressurser omprioriteres fra anleggskontroller.

• Cubit tilsyn (IT-system) vil få nødvendig oppgradering av funksjoner 

for at DLE skal få behandlet slike saker på en rasjonell måte.

• Etter behov involverer DLE andre HMS-etater i enkeltsaker, tips ol. 

(Arbeidstilsynet, Brann & redning m.fl.).

• Årlig faglig koordinering med andre DLE regioner.

• Tips – tilsyn@hafslund.no

40
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Våler Skiptvet

Rakkestad

Marker

Eidsberg

Rømskog

Trøgstad
Askim

Spydeberg

Hobøl

Moss

Fredrikstad

Halden

Aremark

Hvaler

Aurskog (-Høland)

Fet

Bærum

Lørenskog

Sørum

Nes

Gjerdrum

Ullensake

r

Eidsvoll

Hurdal

RælingenAsker

Oslo

Nannestad

Skedsmo

Nittedal

Sarpsborg

Vestby

Ås
Frogn

Rygge

Råde

Ski
Enebakk

(Aurskog-) Høland
Oppegård

Nes-

odden

Asker/Bærum 7

Oslo 1

Oslo 3 

Elsikkerhet

Romerike Sør 6

Romerike Nord 5

Østfold 8

Elsikkerhet

Oslo 2

Follo 4

Sakkyndigeselskap fordelt geografisk – år 2018

Akkrediterte 

kontrollører:

IE:   71

EN: 24

RE/ET: 23
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Finn sakkyndig selskap via websøk

http://hafslundnett.no/dle

http://hafslundnett.no/dle


Diverse informasjon -regelverk



Dispensasjon fra FEK § 5 – faglig ansvar

GENERELT;

• Nye føringer fra DSB høsten 2017 – Elsikkerhet nr. 89.

Strengere krav, mer oppfølging, mer dokumentasjon.

• DLE behandler og gir innstilling til DSB – spesifikk 

dokumentasjonsliste.

• DLE følger opp foretaket i dispensasjonstiden.

Det Lokale Eltilsyn44



Dispensasjon fra FEK § 5 – faglig ansvar

Grunnlag for søknad;

• Når bortfall av faglig ansvarlig er uforutsett og plutselig.

• Det søkes om dispensasjon fra kvalifikasjonskravet i FEK § 5, altså 1. 

ledd, og ikke iht. andre krav.

• Forutsetning at faglige ansvaret har vært utøvet i henhold til FEK 

fram til tidspunktet for søknaden.

Det Lokale Eltilsyn45



Dispensasjon fra FEK § 5 – faglig ansvar

Vedkommende det søkes om at skal ha midlertidig faglig 

ansvar;

• Har kvalifikasjoner i henhold til fek § 7, 1. ledd, eller er en erfaren 

fagarbeider. (dokumentere fagbrev, bachelor, Id-bevis, etc.)

• Har kompetanse innen foretakets virkeområder.

• Er oppdatert på lover, forskrifter og normer, og fagets utvikling.

• Er ansatt i foretaket uten å ha sammenfallende stilling et annet sted.

Det Lokale Eltilsyn46



Dispensasjon fra FEK § 5 – faglig ansvar

Foretaket som søker om dispensasjon;

• Har en konkret plan for hvordan det faglige ansvaret skal ivaretas i 

dispensasjonsperioden.

• Har ikke vesentlige avvik etter revisjon eller ved kontroll av utført arbeid 

som er egnet til å svekke tilliten til at ansvaret kan ivaretas i perioden.

Det Lokale Eltilsyn47



NEK 400 – interesse for boligbyggere

• Økning i henvendelser fra privatpersoner om ønsker informasjon om 

NEK 400.

• NEK 400 eksplisitt nevnes som spesifikasjon i kontrakter for nye 

boliger og hytter.

• Enkelte boligbyggere er usikre om korrekt leveranse er levert.

• Brosjyren inneholder relevant utdrag tilpasset denne brukergruppen 

(NEK 400-823) er lagt ut på egne nettsider. 

Tilgjengelig for alle:

• URL: https://www.nek.no/en-bolig-etter-dagens-standard/

• En bolig etter dagens standard.

Det Lokale Eltilsyn48

https://www.nek.no/en-bolig-etter-dagens-standard/


Elkontroll som tjeneste

• NEK 405-serien omhandler elkontroll, termografering i bolig og 
næringsbygg.

• Må ikke forveksles med offentlig kontroll utført av DLE/SKS.

• NEK 405 kontroll bestilles og betales av eier av det elektriske 
anlegget.

• Alle kontrollselskap inkl. el-takseringsselskap som utfører kontroll av 
andres elektriske anlegg skal være registrert i 
Elvirksomhetsregisteret. FEK §3, §9

• Den som foretar kontrollen skal ha nødvendig kompetanse og 
virksomheten skal ha registrert faglig ansvarlig med nødvendig 
kompetanse.

Det Lokale Eltilsyn49



Feilstatistikk 2017

DLE Hafslund Nett

- Tilsyn med nyanlegg i R-R-F og Østfold

- Elvirksomheter

- Anleggskontroll

- Virksomheter



Kontroll av utførte arbeider, sammenligning 2013-2017
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Kontroll av utførte arbeider 2017
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Kontroller av utførte arbeider 2017

skilt ut «kursfortegnelse»/merkefeil
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DSBs alvorlighetsgrad
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DSBs alvorlighetsgrad: mindre farlige feil

56

Det var ikke utført tilfredsstillende risikovurdering ved 
planlegging av anlegget. 47
Det var ikke utarbeidet nødvendig underlagsdokumentasjon for 
anlegget. 42

Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. 32

Det var ikke utstedt erklæring om samsvar for anlegget. 29

Eier kunne ikke fremvise dokumentasjon for anlegget. 14

Bruksanvisning for jordfeilvern/-varsler manglet i 
sikringsskap/tavlerom. 7

Kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer var ikke tettet. 7



DSBs alvorlighetsgrad: alvorlig feil

57

Det var brukt andre løsninger enn det som er anbefalt i veiledning til forskrift om 
elektriske lavspenningsanlegg og tilhørende normer uten at det var dokumentert 
tilsvarende sikkerhetsnivå. 126

Utstyr/anleggsdel manglet forskriftsmessig merking. 43

Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern. 27

Utstyr/anleggsdel var brukt/montert feil. 22
Materiell var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå 
fare. 17

Jordfeilbryteren løste ikke ut ved bruk av prøveknappen. 15

Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig. 15

Stikkontakt manglet jordforbindelse. 10

Utstyr/anleggsdel manglet jordforbindelse. 10



DSBs alvorlighetsgrad: farlige feil

58

Anlegget var slik planlagt og/eller utført at det medførte risiko for 
strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige 
påvirkninger. 26

Spenningsførende deler var ikke tilstrekkelig isolert/skjermet mot tilfeldig 
berøring. 7

Jordelektroden manglet. 3

Utstyr/anleggsdel hadde varmgang. 1



Revisjon av elvirksomheter 2017
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Revisjon av elvirksomheter 2014-2017
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Revisjon av elvirksomheter 2017 
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Revisjon av elvirksomheter 2017 

De mest påviste avvikene

63

Virksomheten hadde ikke iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge 
overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 130
Virksomheten foretok ikke systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å 
sikre at den fungerer som forutsatt. 46

Virksomheten hadde ikke rutine for melding av ulykker og uhell. 43
Det kunne ikke dokumenteres at personellet var gitt nødvendig opplæring, øvelse og 
instruksjon i henhold til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. 36
Virksomheten hadde ikke sørget for at arbeidstakerne hadde tilstrekkelige kunnskaper og 
ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om 
endringer. 33
Virksomheten hadde ikke dokumentert oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder 
hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet var 
fordelt. 31
Virksomheten hadde ikke rutiner for vedlikehold av verktøy, verneutstyr og 
anleggsbeskyttelse for AUS. 30

Virksomheten hadde ikke rutiner for valg av arbeidsmetode. 26
Det var ikke samsvar mellom faglig ansvarliges kvalifikasjoner og registrerte faglige 
virkeområder. 25



Anleggskontroll 2017

66



Anleggskontroll 2014-2017
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Revisjon av virksomheter 2017
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Revisjon av virksomheter 2014-2017
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Brannstatistikk 2017

DLE Hafslund Nett



Bygningstype
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Bygningstype
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Romtype
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Romtype
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Hva startet branner i Norge- 2017 kilde DSB
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Kommuner med flest komfyrbranner i 2017 –
kilde DSB
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Fast installasjon – utstyr - ukjent
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Spenningssystem – en-fase/tre-fase
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Sannsynlig årsak
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Sannsynlig årsak
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Spørsmål fra bransjen

Igjen så ber Hafslund om innsending av inntil 50 jobber 

fra våre selskaper. Trodde at de nå skulle fokusere på 

useriøse og uregistrerte firmaer.

Svar:

DLE er pålagt å følge opp alle registrerte elektroforetak i forsyningsområde med 

verifikasjon av utførte arbeider.

Minimum antall følger av tabell:
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Hvordan få oversikt?

• ElSmart.

Den enkelte elektroforetak melder ikke/ bygger ikke tilstrekkelig antall komplette 

nye anlegg i vårt område til å kunne oppfylle DSBs krav til tilsyn.

I 2016 var det 56% av elektrovirksomhetene som ikke meldte inn komplette nye 

anlegg og i 2017 var prosent andelen på 48. 

• Innhenting av jobber

- 10 % oppad 50 stk.

• Overlevert utvalg av utførte arbeider ved revisjon
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Kontaktinformasjon

Hafslund Nett - DLE



Kontaktinformasjon Det lokale eltilsyn - DLE
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• E-post: tilsyn@hafslund.no

• Telefon: 21 49 50 67

– Betjent i tidsrommet kl. 09.00 – 15.00

• http://hafslundnett.no/dle

• Support Cubit tilsyn: Livechat

mailto:tilsyn@hafslund.no
http://hafslundnett.no/dle


Kontakt info. sakkyndige selskap - 2018
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Oslo 1 - 3, Asker og Bærum, Moss, 

Våler, Skiptvet, Eidsberg, 

Rømskog, Marker, Aremark, 

Halden, Rygge, Råde, Sarpsborg, 

Infratek Elsikkerhet AS
Postboks 63, Alnabru, 0614 Oslo

Besøksadresse: Breivollveien 31, 0668 Oslo 

telefon 23 12 88 00

Send henvendelse: tilsyn@hafslund.no

Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, 

Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, 

Nittedal, Sørum, Ullensaker, 

Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, 

Frogn, Oppegård, Vestby, Ås, 

Askim, Hobøl, Spydeberg

Elsikkerhet Norge AS
Avdeling Gardermoen

Næringsparkveien 4, 2050 Jessheim

telefon 948 78 124

Send henvendelse: tilsyn@hafslund.no

Oslo 2 Rejlers Elsikkerhet AS
Postboks xx, 0410 Oslo

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo 

telefon 958 23 000

Send henvendelse: tilsyn@hafslund.no

https://rejlers.no/elsikkerhet/

Underleverandør til Rejlers:

El-Tilsynet AS, tlf. 67180222 - Besøksadr. Ringeriksveien 158

Send henvendelse: tilsyn@hafslund.no

mailto:tilsyn@hafslund.no
mailto:tilsyn@hafslund.no
mailto:tilsyn@hafslund.no
https://rejlers.no/elsikkerhet/
mailto:tilsyn@hafslund.no


Pålogging:   www.hafslundnett.no/installatører
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Hafslund Nett AS (396)

Adm.dir. 

Hafslund Nett

Nettutbygging Nettdrift AMS

Strategi og Økonomi

Anskaffelser

Bygge Drifte Øke kundeverdi

Hovedprosesser:

HR og Kompetanse

1. april 2018

Prosjekter og Utvikling

Kundefront



Erstatning og 
skade

Kunde-
tilknytning

Måler og 
Faktura

Måler-
forvaltning

Fakturering

Hele organisasjonen i Hafslund Nett AS 

Adm. dir

Strategi og 
økonomi

HR og 
kompetanse

Anskaffelser

Prosjekter og 
Utvikling

Nettstrategi
RN-

Prosjekter
DN-

Prosjekter
Vedlike-

hold
Kunde-

prosjekter
Rettigheter

FoU og 
Smart Grid

DLE Vern
Anleggs-
kontroll

Feilretting

Analyse

Finans

Regnskap og 
lønn

1. april 2018

IT-strategi

Endrings-
prosjekter

AMS-drift
Innsamling 

og avregning

Nettdrift KundefrontAMS

Kundeansvar

HMS Beredskap
Drift RN og 
produksjon

Drift DN Driftskontroll
Kontroll og 
beredskap

Nettutbygging

Økonomi

Rammevilkår

Kommunikasjon

Strategi

Kundesenter 
Front

HR, kompetanse
og administrasjon

Kontortjenester

DokumentserviceEiendom

Bedrift Privat 1 Privat 2

Nett-
informasjon



Infratek Elsikkerhet AS

Tommy Skauen

Egen presentasjon




