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AGENDA - 2019

• Informasjon fra Hafslund Nett - Kundefront:

– Meldingsbehandling

– Endringer i Elsmart

– Prosjekter i Hafslund Nett

– Montasje av måler og målertrafo

– Spørsmål

– Målerforvaltning

• Informasjon fra Norgesnett – DLE

• Informasjon fra Hafslund Nett - DLE

- Tilsynsplan 2019

- Tilsynssystemet Cubit

- Fusjonsarbeider mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi 

- Spørsmål fra bransjen
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AGENDA - 2019
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• PAUSE

• Informasjon fra Hafslund Nett – DLE - (fortsetter)

- Ulovlig el-arbeider (El-krim) - A-krim:

• Ressursbruk

• Samarbeid A-krim gruppa, aksjoner våren 2019

• Omfang, omsetning ulovlig arbeid

• Bekymringsmeldinger, oppfordring til å melde, rutine

• DLE, utvidet mandat fra DSB; sanksjoner, disp. søknader mm.

- Forskriftsrelaterte saker (Solcelle, FEK innleie, el-ulykker – lærlinger (AFA), FEK endringer generelt)

- Feilstatistikk etter tilsyn



AGENDA - 2019
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• Informasjon fra Infratek Elsikkerhet AS v/Tommy Skauen

Overspenningsvern, 

Elbillading

Solcelle

Kompetente montører

NEK 400

NEK 399 (en til flere kursavganger),

(tilgang usakkyndig betjening).



Installatørmøter 2019

Informasjon fra 

Hafslund Nett
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Agenda

Del 1

– Meldingsbehandling

– Endringer i Elsmart

– Prosjekter i Hafslund Nett

– Montasje av måler og målertrafo

Del 2

– Målerforvaltning
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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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Husk at produksjonsanlegg er meldingspliktig i Elsmart

Plusskunder

9



Antall melding sendt inn til HN ≤ 125A 
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Større prosjekter –

Meldinger > 125A, boligfelt, lange kabeltraseer, høy effekt etc.
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• Lang prosess

• Tilknytningsprosessen varierer avhengig av om det er 

ønskes stor eller liten effekt  

• Ser stadig flere prosjekter som krever effekter >5MW

• Grunneieravtaler og kontakt med offentlige myndigheter er 

vesentlig for tidslinjen i de store prosjektene og gjør at 

variasjonene vil være store

• Nye krav til løyver og forelegging på flere prosjekter

• Bestillingstid på materiell vil spille inn

• Legg ved en realistisk fremdriftsplan for prosjektet

• Viktig for ressursallokering hos HN & El-entreprenørene

Unngå tidsklemme -

Vær tidlig ute!



Tilknytningsprosessen består overordnet av tre faser

12

Grunneieravtaler og kontakt med offentlige myndigheter er vesentlig for tidslinjen i de store prosjektene og gjør at 
variasjonene vil være store. Noe materiell har også bestillingstid som vil spille inn.

Estimert tid: 0 dager – mnd/år

Dialog og avklaringer

Estimert tid ≤1250A: ca.1 måned

Utarbeidelse av underlag og 

tilbud

Estimert tid: 3-5 måneder

Bestilling av komponenter 

og gjennomføring

Hafslund mottatt bestilling / skjema

‘Melding om installasjonsarbeid’

Kunde akseptert 

tilbud og betalt

Spenningssatt / 

prosjektet avsluttet

Estimert tid >1250A: 3-7 måneder



Endringer i Elsmart siden forrige installatørmøte

• Alle måleroppsett faktureres

– Forskriftskrav fra NVE

• Nye sider for aksept av anleggsbidrag

– Sidene kan testes her: 

• Ny rutine ved endringsmeldinger fra entreprenør

– Følger nå samme rutine som opprinnelig faktura

– Krever nå elektronisk kundeaksept i Elsmart
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Ett hovedfunn: 

Samarbeidet med installatører og andre leverandører må forbedres.

Kunden i Sentrum (KIS)
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• Omfattende kundeundersøkelse –

Hjemmebesøk og telefonintervjuer av 

kunder som har søkt om oppgradering 

gjennom installatør og Elsmart. 

• Sitat Nettplanlegger:                    

«Installatører er vår forlengede arm der ute, 

og tetteste kontaktpunkt mot kunden. 

Samarbeidet må forbedres.»



Tettere samarbeid mellom Nelfo og Hafslund Nett

Samarbeid Hafslund Nett og Nelfo

• Jevnlige møter

• Forbedringer så langt:

– Skrivbar PDF for Nettleiebestillingen

– Bedret datakvalitet i Elsmart
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Samarbeid Hafslund Nett og Nelfo – Tilknytning av 

stikkledning i Tilknytningsskap

• Diskusjon pågått siden sommeren 2018

• Beslutning:

– HN bemyndiger installatørene til å tilknytte stikkledningen i Tilknytningsskap

– Begrunnelse:

• Samsvarer med tidligere/gjeldende praksis

• Enklere koordinering (ingen bomturer)

• Installatør kjenner skap og materiell

16



Ny målermontør – OneCo

• 1.september 2018 ble OneCo engasjert som 
ny målermontør for Hafslund Nett. 

• Startfase → overgangsfase → vanlig drift

• Fortsett å komme med tilbakemeldinger. Både 
OneCo og vi er avhengig av tilbakemeldinger 
for å kunne forbedres oss. 

– Tilbakemelding tas opp med nettplanlegger 
på den konkrete meldingen.

• Ferdigmelding betyr klart for måleroppsett!

17



Ny prosess for målertransformatorer
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• Micro Matic (MM) er ny leverandør

• Målertrafoer til IM anlegg bestilles nå på nett

• Sendes normalt med post fra MM til installatør

• Kan leveres ut på disk på Billingstad

• Må da være bestilt i forkant



Spørsmål fra bransjen – Varslinger i Elsmart

• «Hvordan kan jeg skru på varsling når det kommer notater på meldingene mine?» 
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Spørsmål fra bransjen – Logg i Elsmart

• Hvordan kan jeg se tidspunktet for alle statusendringene i Elsmart?
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Spørsmål fra bransjen – Informasjon til OneCo

• Hvordan kan jeg gi beskjed til OneCo om forhold rundt målerbytte?

– OneCo ringer kontaktpersonen som er oppgitt i ferdigmeldingen – Her kan du gjerne 

oppgi navn og tlf til kunde dersom han skal ta imot målermontør. 

– Merknadsfeltet er planlagt deaktivert og erstattet med sjekkliste
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Installatørmøter 2019
Måling, nettbiblioteket og HAN



Retningslinjer

• Retningslinjer som omhandler måling er 
tilgjengelig i nettbiblioteket

– Retningslinjene følger REN og vi praktiserer ingen 
avvik fra REN her

• Målerplassering skal være i henhold til NEK399 
for nyanlegg

• Størrelse på nye strømtransformatorer er 
publisert i retningslinjen for måling i 
lavspentinstallasjoner

– Husk korrekt plassering og tilkobling av 
strømtransformatorer i henhold til RENblad 4002

• Eventuelle dispensasjonssøknader skal være 
ferdig behandlet før ferdigmelding
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Unngå forsinkelser og 

økte kostnader – følg 

retningslinjene!



Målerplass – nyanlegg

• For nyanlegg gjelder REN/NEK399 sine 

krav

– 40 x 25 x 16 [H x B x D] uten måleromkobler

– 55 x 25 x 16 [H x B x D] med måleromkobler

• Målerplassering skal være i henhold til 

NEK399 

– Metode A

• Tilknytningsskap utendørs

– Metode B

• Hovedfordeling eller etasjefordeling

– Metode C

• Hovedfordeling eller etasjefordeling

26



Målerplass – overgang fra 1-fas til 3-fas

• Ved overgang fra 1-fas til 3-fas gjelder 

REN/NEK399 sine krav

– 40 x 25 x 16 [H x B x D]

• For gamle anlegg som går fra 1-fas til 3-fas 

kan vi etter dokumentert søknad akseptere 

noe mindre plass

– Det skal ikke være mulig å etablere større 

målerplass uten vesentlig ombygging (skap 

innfelt i vegg)

– Krav til stående målerbrett som skal kunne 

demonteres uten å demontere andre 

komponenter, RENblad4001 punkt 5.1

– Minimum 35 x 25 x 16 [H x B x D] 
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Nettbiblioteket
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 søkSende epost til eier 

av nettbiblioteket

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

Sende mail til 

dokumenteier



HAN-porten

• Som standard er HAN-porten stengt

• Åpning må bestilles ved hjelp av min side

• Ingen kostnader knyttet til åpning av HAN-porten

• Vi gjør kun data tilgjengelig over HAN-porten, utstyr for å utnytte data må kjøpes av en 
leverandør av HAN utstyr

– Informasjon om HAN-porten og leverandører finnes her: www.ams-han.no
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http://www.ams-han.no/


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

Oppsummering

• Normer, REN-blader og våre retningslinjer gjelder

• 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 ferdigmelding

• Retningslinjer ligger tilgengelig i nettbiblioteket

– Abonner på relevante retningslinjer for å få oppdateringer

31



32



Vegard Haukaas

Vegard.haukaas@hafslund.no



Installatørmøte 2019
Follo 22. mai

Det lokale eltilsyn – DLE



Agenda

• Informasjon DLE Norgesnett v/ Alexander Graarud, Vidar Kristiansen.

• Informasjon Norgesnett v/Dominic C B Fields



Endringer i DLE Norgesnett:

Vidar Kristiansen er ansatt som teamleder fra 1. mars

Alexander Graarud slutter 31. juli og begynner i Elsikkerhet Norge

Ny stilling DLE besettes i løpet av sommeren



Norgesnett har i 2019 byttet sakkyndig selskap:

https://www.bkk.no/elsikkerhethttps://www.elsikkerhetnorge.no

https://www.bkk.no/elsikkerhet
https://www.elsikkerhetnorge.no/


Tilsynsplan Norgesnett AS 2019

I tilsynsplanen for 2019 er det avsatt 
totalt 900 timer informasjon til: 
Elektroentreprenører, montørmøter, 
lærlinger, Skoleundervisning, 
Hjemmehjelp/ -sykepleie og andre 
målgrupper

Periodisk bolig/hytter 4051

Nyanlegg 602

Byggplasskontroller 121

Revisjon/verifikasjon virksomheter 1020

Revisjon elvirksomheter 40

Totalt antall tilsyn 2019 5834



For avtale:

• Ta kontakt med dle@norgesnett.no

Montørmøter og møte med lærlinger

mailto:dle@norgesnett.no


Bekymringsmeldinger

Farlige anlegg

Ulovlig arbeid

Ulovlige el-virksomheter

Farlige produkter 

https://www.dsb.no/skjema

Meldes til: dle@norgesnett.no

https://www.dsb.no/skjema
mailto:dle@norgesnett.no


NEK-399: 2018

• Ansvaret for tilkobling i NEK-skap ligger hos nettselskapet og skal 
utføres av nettselskapets entreprenør

• Installatør skal sørge for tilkoblingsklemmer som passer for 
stikkledninger som er beskrevet i meldingen

• Lese «Tilbakemelding fra nettselskapet»



Bruk av felles stikkledning til flere NEK-skap. Følger REN-blad 4100 

(Eget skap som benyttes som «Hovedtavle»)

NEK-399: 2018



Behandlingstider

• Påregne en behandlingstid på 10-virkedager

• Ta kontakt ved hastesaker så vil Norgesnett forsøke å behandle 
meldingen fortløpende. Påse at dette ikke misbrukes

• Ny status på meldinger «Venter på kundeaksept». Betyr at meldingen 
må aksepteres og betales før meldingen godkjennes

• Når anleggsbidraget blir betalt går meldingen automatisk i status 
«Godkjent»

• Bunnfradraget falt bort 01.10.2018



Behandlingstider

• Ved behov for befaring o.l. samt oversending av anleggsbidrag til kunde 
så vil tiden fra meldingen er sendt inn til meldingen er godkjent ofte 
overstige 10-virkedager



Behandlingstider

• Oversikt behandlingstid fra send til godkjent fra perioden november 
2018 til mars 2019:

0-7 dager 8 -14 

dager

15-21 

dager

22 - 28 

dager

29 - 35 

dager

36 - 42 

dager

> 43 dager

122 192 254 124 29 12 21

Antall godkjent 

innenfor 14 dager

42 %

Antall godkjent 

innenfor 28 dager

92 %



Ferdigmelding

• Norgesnett prøver ut en ny ferdigmeldingsrutine som skal gjøre 
det enklere å automatisere dette i fremtiden

• Meldingen skal være ferdigmeldt FØR det inngås avtale med 
vår entreprenør

• Trenger ikke være ferdig med selve installasjonen for å sette 
opp måler og spenningssetting



Ferdigmelding

Ny rutine:

1. Installatør må ferdigmelde meldingene før de avtaler jobben med vår 
entreprenør. De kan sette inn en ønsket dato for jobben, men denne 
blir ikke gjeldende.

2. Installatør kontakter entreprenøren for å avtale tid. Entreprenøren 
kontrollerer at meldingen har status «Ferdigmeldt» eller «Arkivert», 
hvis meldingen ikke har en av disse statusene gir entreprenøren 
beskjed at en avtale ikke kan inngås før meldingen er ferdigmeldt.

3. Hvis meldingen har riktig status opprettes en avtale mellom 
entreprenør og installatør.



Diverse

• Våre entreprenører ønsker mer informasjon om eventuelle spesielle 
sitasjoner rundt jobben (lift o.l.)

• Spørsmål eller eventuelle tilbakemeldinger på hva som kan forbedres?

• Hvordan fungerer entreprenørene våre?



Det lokale 
eltilsyn

2019

Frode Remvang



AGENDA - 2019

• Informasjon fra Hafslund Nett - Kundefront:
– Målertrafo/målerplass

– Behandlingstid meldinger/meldinger solcelle/maksuttak

– Div. prosjekt, kortbetaling, HAN

– Nettbiblioteket

– Forbedringer etter NELFO møter

• Informasjon fra Hafslund Nett - DLE:

– Tilsynsplan 2019

Tilsynssystemet Cubit:

– Ny rettemeldingsportal/side for installatør.

– Mobil registrering av utbedringer til rettemelding

– Kommentarer til feilkoder, utbedringstekst

– FA godkjenner, hvem kan behandle rettemelding?

– Informasjon om kontrollør

• PAUSE
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Tilsynsplan 2019

s.5

1

34.188 Anleggskontroll

4.182 Nyanlegg

4.404 Verifikasjoner

4.669 Revisjoner

Totalt: 

43.039 Tilsyn

Frakopling av anlegg

Bekymringsmelding

Ulovlig arbeider

Markedskontroll

Anmeldelse til politi

Bistand Brannutredning

Informasjon;

– Elektroentreprenører

– Montørmøter

– Skoleundervisning

– Hjemmehjelp/-

sykepleie

– Andre målgrupper



Cubit -
Rettemelding

2019

Frode Remvang

DLE



Sakssystem Cubit – Rettemelding

• Portalen er oppdatert med nytt Dashboard

– Rettemelding og Dokumentkontroll

– Enkel tilgang til aktive, avviste og historiske rettemeldinger

– Profil og brukeradministrasjon er forenklet

– Progresjonsbar i saken, viser status fremdrift

• Mulighet for å aktivere ulike varslingstjenester (FA)

• Faglig ansvarlig (FA) må huske på å godkjenne utbedringer fra 
sine elektrikere
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Sakssystem Cubit – Rettemelding

• Henvendelser ang. innhold i rapporter skal rettes til fellesmottak i 
det enkelte sakkyndig selskap eller DLE se pdf av rapporten i 
bilde.

• Kommentarer til feilkoder og utbedringstekst vil bli oppdatert i 
forkant av automatisering av rettemeldingsbehandling

• Feltløsning via mobileflater for elektrikeren

• Brukerveiledning blir tilgjengelig via egen webside og sendes ut i 
pdf format

54



Rettemelding – Dashboard



Rettemelding – Brukeradministrasjon

• Under FA velges nei dersom profil skal opprettes for elektrikeren

• Slutter en ansatt settes bruker til status inaktiv

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/2043016215340/original/f0E2Bcc3rDbVGVUz9z8UyJBNvyLmf8QPMQ.png?1554366655


Rettemelding – Progresjonsbar



Varslinger knyttet til din konto.

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/2043016215160/original/Iy-Lemy65zr93QPI8SScRSR7MXqS70HaSQ.png?1554366606


Rettemelding – tilgang til rapport i pdf
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Rettemelding for elektrikere - tilgjengelig på mobileflater
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Startside
Innstillinger 

og valg

Oversikt over 

rettemeldinger
Progresjonsbar



Skulle du lurer på noe finnes det alltid et chat ikon 

nederst til høyre i løsningen

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/2043016215356/original/fiZu-biAXRRd-T_CZ_ickBMLYvO_WnVjbQ.png?1554366661


Spørsmål?
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Ulovlig el-arbeider 
(El-krim) og

A-krim

2019

Frode Remvang

DLE



AGENDA - 2019

64

• Informasjon fra Hafslund Nett – DLE - (fortsetter)
- Ulovlig el-arbeider (El-krim) – A-krim:

• Ressursbruk

• Samarbeid A-krim gruppa, aksjoner våren 2019

• Omfang, omsetning ulovlig arbeid etc.

• Bekymringsmeldinger

• DLE, utvidet mandat fra DSB; sanksjoner, disp. søknader mm.

- DSB:

Elvirksomhetsregisteret, gebyr, til godkjenning, elektronisk registrering mm.

- Forskriftsrelaterte saker

- Feilstatistikk etter tilsyn



Ulovlig elektroarbeider (El-krim) / A-krim - 1

• Ressurser omprioriteres fra anleggskontroller til 

etterforskning, oppfølging i felt og mer tidkrevende 

saksbehandling.

• Saker initieres via tilsyn, bekymringsmeldinger/tips, 

oppfølging av markeds- websider og direkte fra A-krim 

gruppen, egne kontroller.

• Denne type av saker krever som regel mer 

tidsbruk/ressurser

(en del «aktører» stiller med juridisk bistand).
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Ulovlig elektroarbeider (El-krim) / A-krim – 2 - hjelpemidler

• Metodehåndbok utarbeidet av DSB gir fagligføring til 
saksoppfølging, samtidig må forvaltningsloven følges.

• DLE har fått økt tilgang på informasjon via offentlig 
registre

• For å redusere tidsbruk har DLE tatt over 
oppgaven fra DSB med å fatte vedtak om 
sletting av virksomheter i El-virksomhets-
registeret. 
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Ulovlig elektroarbeider (El-krim) / A-krim – 3 - Aksjoner

• Øker ressursbruken fra 2 årsverk i 2018 til 3 ekstra årsverk i 2019.

• 8 kontrollører er delaktig via 3 ulike sakkyndige selskap. DLE er løpende 
involvert i prosessen. Ulike etater i forhold til objekt.

• God dialog mellom DLE og Politiet/Skatt (A-krim Oslo)
– Gjennomført bli kjent møte

– Deltar nå på fellesaksjoner i felt

– 7 aksjoner på vårparten i år (3 allerede gjennomført).

• DLE tipser andre DLE dersom aktørene er på vei inn i
andre områder.

• Tips kan sendes til DLE på e-post: tilsyn@hafslund.no

67

mailto:tilsyn@hafslund.no


Ulovlig elektroarbeider (El-krim) / A-krim – 4 – Omfang/virkning

• DSB region øst har utført et estimert overslag for berørte virksomheter vs
omsetning.

• I 2017 og 2018 har nesten 400 foretak endret status til inaktiv i registeret. 
Estimert mellom en tredel opptil halvparten av disse 400 som en følge av 
DLE/DSB oppfølging.

• For saker DLE/DSB har håndtert den senere tid berører dette 
virksomheter som til sammen har en omsetning på:

– 84 mill per år for de som er ute av markedet, oppløst eller konkurs.

– 8 mill for en som skal rette seg etter regelverket eller ut av markedet.

– 10 mill per år for 3 foretak som har pågående saker hos DLE og skal ut av 
markedet.

– 148 mill for to avdelinger av en utenlandsk aktør som ikke forholdt seg til 
regelverket hvor begge avdelinger nå er inaktive.
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Spørsmål?

69



Nettvirksomheten

2019

Frode Remvang

DLE



AGENDA - 2019

71

- Fusjonsarbeider mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi

- Organisasjon og kontaktinformasjon

- Spørsmål fra bransjen

- Forskriftsrelaterte saker

- Feilstatistikk etter tilsyn



Mulig fusjon med Eidsiva Energi i 2019/2020

72

• Forslag til deling og sammenslåing er til politisk 

behandling i eierkommunene.

• Politiske avklaringer ferdig ultimo juni

• Dersom forslaget vedtas, vil fusjonsarbeider tidligst 

starte opp til høsten



Mulig fusjon med Eidsiva i 2019/2020

Antall kunder:

Hafslund Nett:

735.000

Eidsviva Nett AS

165.000

Totalt: 900.000



Hafslund Nett AS (415)

Adm.dir. 

Hafslund Nett

Nettutbygging Nettdrift AMS

Strategi og Økonomi

Anskaffelser

Bygge Drifte Øke kundeverdi

Hovedprosesser:

HR og Kompetanse

1. september 2018

IT strategi 

Kundefront



Kunde-
tilknytning

Erstatning og 
skade

Måler og 
Faktura

Måler-
forvaltning

Fakturering

Hele organiseringen i Hafslund Nett AS 

Adm. dir

Strategi og 
økonomi

HR og 
kompetanse

Anskaffelser

Nettstrategi
RN-

Prosjekter
DN-

Prosjekter
Vedlike-

hold Rettigheter

FoU og Smart 
Grid

DLE Vern
Anleggs-

kontroll DN Feilretting

Analyse

Finans

Regnskap og 
lønn

1. september 2018

IT-strategi

AMS-drift
Innsamling 

og avregning

Nettdrift KundefrontAMS

Kundeansvar

HMS Beredskap
Drift RN og 
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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 - 2019

7

7

Oslo 1 og Oslo 3,Skedsmo, 

Lørenskog, Rælingen, Moss, Våler, 

Skiptvet, Eidsberg, Rømskog, Marker, 

Aremark, Halden, Rygge, Råde, 

Sarpsborg, 

Infratek Elsikkerhet AS
Postboks 63, Alnabru, 0614 Oslo

Besøksadresse: Innspurten 15, 0663 Oslo 

telefon 23 12 88 00

Send henvendelse: tilsyn@hafslund.no

Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, 

Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, 

Nittedal, Sørum, Ullensaker, Frogn, 

Hobøl, Askim,  Oppegård, Vestby, Ås, 

Spydeberg

Elsikkerhet Norge AS
Avdeling Gardermoen

Hovinmovegen 14, 2060 Gardermoen

telefon 480 55 999

Send henvendelse: tilsyn@hafslund.no

Oslo 2, Asker og Bærum Rejlers Elsikkerhet AS
Postboks 4390 Nydalen, 0484 Oslo

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0402 Oslo 

telefon 958 23 000

Send henvendelse: tilsyn@hafslund.no

https://rejlers.no/elsikkerhet/

Underleverandør til Rejlers i Oslo 2:

El-Tilsynet AS, tlf. 67 18 02 22 - 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
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Spørsmål?
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Fagsaker vs
forskrifter

2019

Otto Rune Stokke

DLE



AGENDA - 2019

83

• Fusjonsarbeider mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi

- Organisasjon og kontaktinformasjon

- Spørsmål fra bransjen

• Forskriftsrelaterte saker

• Feilstatistikk etter tilsyn



Endret - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid 

knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)

• § 1 andre punktum blir ny § 2 andre ledd andre punktum.

• § 2 andre og tredje ledd blir nytt tredje og fjerde ledd.

• § 3 er revidert.

• § 11 til § 20 oppheves.

• § 11 er ny.

• § 21 andre ledd blir ny § 12 andre ledd og § 21 første ledd oppheves.

• § 22 blir ny § 13.

• § 23 første, andre og fjerde ledd blir ny § 14.

• § 23 tredje ledd oppheves, blir ny § 15.

• § 24 blir ny § 16.

• § 25 blir ny § 17.

• Kapittel 7 og 8 blir kapittel 5.

• Kapittel 9 blir kapittel 6.

• Vedlegg 1 oppheves og erstattes med ny.
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§ 2 Virkeområde - nytt andre ledd skal lyde:

Bestemmelsene om foretak gjelder alt arbeid som forutsettes utført av et foretak, 

uavhengig av hvordan den enkelte har valgt å organisere arbeidet. Med foretak menes 

også underenheter til et foretak.
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§ 3 Registreringsplikt - skal lyde:

Den som tilbyr å utføre eller utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr, skal 
registreres som foretak i Elvirksomhetsregisteret. Registreringsplikten gjelder også for alle underenheter til et 
foretak, som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr. Registreringsplikten gjelder 
ikke den som kun utfører arbeid knyttet til egne elektriske forsyningsanlegg, anlegg i egen bolig og fritidsbolig eller 
er pålagt å ha lokalt elektrisitetstilsyn.

Registreringen skal inneholde opplysninger om

a) den registreringspliktiges navn, adresse og organisasjonsnummer

b) arbeidsoppgaver som den registreringspliktige tilbyr

c) anleggs- og utstyrstyper som den registreringspliktige arbeider på

d) navn og fødselsnummer på den som utøver det faglige ansvaret for arbeidet

e) referanser til dokumenterte kvalifikasjoner for den som utøver det faglige ansvaret for arbeidet

f) antall ansatte som arbeider med elektrofaglige oppgaver.

For registrering i Elvirksomhetsregisteret skal saksbehandlingsfristen som nevnt i tjenesteloven § 11 første ledd 
være én måned. Tjenesteloven § 11 annet ledd om at tillatelse anses gitt når saksbehandlingsfristen er utløpt, 
gjelder ikke.

Den registreringspliktige skal uten opphold registrere enhver endring i opplysningene

86



Tilsyn og administrative reaksjoner § 14 - tredje ledd 

skal lyde 

Den som er registrert i Elvirksomhetsregisteret kan slettes fra registeret når vilkårene i 

§ 3 ikke lenger er til stede eller ved grove eller gjentatte overtredelser av § 3 til § 5
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§ 15 Overtredelsesgebyr

Den som forsettlig eller uaktsomhet overtrer § 3, § 4 eller § 5 første ledd, kan ilegges overtredelsesgebyr.

Ved vurderingen av om overtredelsesgebyr skal ilegges, og ved utmålingen, kan det blant annet tas hensyn til

a) overtredelsens grovhet

b) graden av skyld

c) om det foreligger gjentakelse

d) om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget hendelsen

e) om overtredelsen er begått for å fremme foretakets interesser

f) om foretaket har hatt eller kunne oppnådd noen fordel ved overtredelsen

g) om andre reaksjoner som følge av lovbruddet blir ilagt foretaket eller noen som har handlet på vegne av det

h) foretakets økonomiske evne

i) sanksjonens preventive effekt.

Vedtak om overtredelsesgebyr treffes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

88



Valg av arbeidsoppgaver i Elvirksomhetsregisteret

• Bygging, drift og vedlikehold av virksomhetens egne elektriske lavspenningsanlegg

• Drift og vedlikehold av virksomhetens egne elektriske lavspenningsanlegg

Disse to «arbeidsoppgavene» er tiltenkt de virksomhetene som hadde etablert ordning 

med egen «bedriftsinstallatør» eller «bedriftselektriker».  

DSB oppfordre virksomheter som har registrert seg med "Bygging og vedlikehold av 

andres elektriske anlegg" sammen med en eller begge overstående 

arbeidsoppgavene fjerner dette fra registeret.

89



Solcelleanlegg

2019

Otto Rune Stokke

DLE



Solcelleanlegg (PV-system)

• FEK gjelder for arbeid med den elektriske installasjonen av 

solcellesystemer.

• FEL gjelder. Alle solcelleanlegg skal meldes §14, dokumentasjon § 12.

Eget meldingsbilde i Elsmart. 

• NEK 400 -7-712 og NEK 400-5-55, REN-blad 0342 og VDE 4105-2011

• Krav til utstyr som muliggjør frakopling av strømforsyningsenheten fra den 

allmenne strømforsyningen.

• Informasjon om plusskunde på www.hafslundnett.no. 
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Spørsmål fra 
bransjen

2019

Otto Rune /Morten R. Nordengen

DLE



Spørsmål fra bransjen

På noen eneboliger blir det montert opp måler i NEK skap før huset er satt 

opp. På disse prosjektene vil av og til DLE komme på tilsyn og gi avvik på 

det uferdige huset.

Svar: 

– Mange nyanlegg blir basert på utplukk av ferdigmeldinger i Elsmart..

– Hvis anlegget ikke er ferdig, blir kontrollen gjennomført som 
byggeplasskontroll.

– Det skal ikke skrives rapport på uferdig anlegg med mindre anlegget er tatt i 
bruk.



Spørsmål fra bransjen

Mange bør punkter på det som sendes til kunde. Kunde stiller spørsmål med 

dette og installatørene  mener at disse punktene kan sløyfes.

Svar:

– Avvik - Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

– Anmerkning - Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å 
påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 



Spørsmål fra bransjen

Har opplevd å få avvik på armaturer som ikke lyser. Løsningen har i noen 

tilfeller vært å skifte lysrør.

Svar: 

• Normalt så skrives det ikke avvik på dette , men noen inspektører har 

vurdert dette i enkelte tilfeller som et avvik.



Spørsmål fra bransjen

Elektroimportøren – Hvorfor bruker vi ikke mer tid på å kartlegge hvem som handler 
og følger opp disse anleggene?

Svar:

– Elektroimportøren er en «lovlig»  elektrogrossist.

– Alle kan kjøpe elektromateriell.

– Krav til selger og gi opplysninger om at elektromateriellet som skal 
monteres kun skal monteres av registrert elektroentreprenør FØR 
elektromateriellet  kjøpes av kunde.

– Vi har fulgt opp Elektroimportøren Partner som er et register over 
installatører tilknyttet Elektroimportøren. Alle her er registrert (kun en som 
ikke var registrert 2018). 



Spørsmål fra bransjen

Anbudstorget – Hvorfor bruker vi ikke mer tid på kunder som søker opp på 
anbudstorgene elektrikere som kan godkjenne egen installasjon?

Svar:

– DLE/SKS er innom disse «torgene» med jevne mellomrom.

– Anlegg blir plukket ut og kontrollert på bakgrunn av omtaler fra kunde til 
virksomhet.

– Virksomheter som reklamerer for elektrisk installasjonsarbeid på 
anbudstorgene som ikke er registrert blir tatt ut for revisjon.



Feilstatestikk
2018

2019

Otto Rune Stokke

DLE

- Tilsyn med nyanlegg i 
Follo og Østfold

- Elvirksomheter

- Anleggskontroll

- Virksomheter



Kontroll av nyanlegg 2018 – Follo/Østfold

10

6



Kontroll av nyanlegg, sammenligning 2015-2018

Follo/Østfold

10
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Kontroll av nyanlegg 2018 - Hafslund Nett
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Nyanlegg 2018 – hvor ble feil funnet?
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Kontroll av nyanlegg 2018  

De mest påviste avvikene

11

0

Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern. 571

Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. 249

Bruksanvisning for jordfeilvern/-varsler manglet i sikringsskap/tavlerom. 244

Det var brukt andre løsninger enn det som er anbefalt i veiledning 243

Utstyr/anleggsdel var brukt/montert feil. 191

Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. 188

Anlegget var ikke egnet til forutsatt bruk. 174

Utstyr/anleggsdel manglet forskriftsmessig merking. 161

Jordfeilbryteren løste ikke ut ved bruk av prøveknappen. 148

Stikkontakt manglet jordforbindelse. 146

Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig. 145

Materiell var ikke merket i tilstrekkelig grad 127

Utstyr/anleggsdel var defekt. 91

Det var ikke tilfredsstillende tilgang til utstyr/anleggsdel. 82

Kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer var ikke tettet. 77

Isolasjonsresistansen på utstyr/anleggsdel var for lav. 73

Det var ikke utført tilfredsstillende risikovurdering ved planlegging av anlegget. 55

Anlegget ga ikke beskyttelse mot skadelige termiske virkninger. 52



Kontroll av utvidelser 2018 - Follo/Østfold

11
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Kontroll av utvidelser 2018 - Hafslund Nett
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Utvidelse 2018 – hvor ble feil funnet?

11

3



Revisjon av elvirksomheter 2018 – Hafslund Nett
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Revisjon av elvirksomheter 2015-2018

Hafslund Nett

11
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Revisjon av elvirksomheter 2018 – Hafslund Nett 

11
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Revisjon av elvirksomheter 2018 

De mest påviste avvikene

11

7

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.

188

Virksomheten hadde ikke rutine for melding av ulykker og uhell. 67

Virksomheten foretok ikke systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å 

sikre at den fungerer som forutsatt.

63

Virksomheten hadde ikke dokumentert oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder 

hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet var fordelt.

58

Virksomheten hadde ikke sørget for at arbeidstakerne hadde tilstrekkelige kunnskaper og 

ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om 

endringer.

45

Foretaket/bedriften hadde ikke rutine for ajourhold av registrerte opplysninger. 45

Personellet var ikke gjort kjent med relevante bestemmelser i forskrift om sikkerhet ved 

arbeid i og drift av elektriske anlegg.

37

De som bygde og vedlikeholdt elektriske anlegg oppfylte ikke kravene til kvalifikasjoner. 34

Virksomheten hadde ikke rutiner for vedlikehold av verktøy, verneutstyr og 

anleggsbeskyttelse for AUS.

33



Revisjon av elvirksomheter 2018  

Utvalgte avvik

11

8

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.

33

Foretaket/bedriften benyttet personell som ikke var kvalifisert til å utføre det arbeidet de 

var satt til.

31

Det var ikke samsvar mellom faglig ansvarliges kvalifikasjoner og registrerte faglige 

virkeområder.

27

Foretaket/bedriften fulgte ikke egen rutine for ajourhold av registrerte opplysninger. 26

Virksomheten hadde ikke rutiner for risikovurdering av arbeidet på bakgrunn av innhentede 

opplysninger om anlegget.

23

Den som hadde det faglige ansvaret for arbeidet, var ikke tilgjengelig innenfor 

foretakets/bedriftens normale arbeidstid.

22

Virksomheten hadde ikke rutiner for vurdering av om nødvendig utstyr er tilgjengelig. 22

Virksomheten hadde ikke rutiner for valg av arbeidsmetode. 19

Virksomheten hadde ikke oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen som er av særlig viktighet for virksomheten.

19

Virksomheten hadde ikke rutiner for vurdering av i hvilket omfang verneutstyr skal benyttes. 16



Revisjon av elvirksomheter 2018 

Kommentar til avvik

11

9

Virksomheten må etablere skriftlig rutine for kartlegging av kompetanse, og nødvendig 

opplæring/ kompetanseheving av de ansatte. (FEK § 5 og FSE § 7).

33

Virksomheten må etablere skriftlig rutine for ajourhold av registrerte opplysninger i Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt Elvirksomhetsregisteret.

32

Virksomheten må etablere rutine for systematisk overvåking og gjennomgang av 

internkontrollen.

32

Virksomheten må etablere skriftlig rutine for vedlikehold av verktøy, verneutstyr og 

anleggsbeskyttelse for AUS.

22

Virksomheten må etablere skriftlig rutine for vurdering av risiko forbundet med 

planlegging/prosjektering av elektriske anlegg. (FEL § 16).

21

Virksomheten må etablere skriftlig rutine for melding av skade på utstyr og/eller eiendom 

forårsaket av elektrisitet. (FEL § 15).

18

Virksomheten må sørge for at personellet blir gitt nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i 

henhold til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

17

Virksomheten må etablere skriftlig rutine for innleie av arbeidskraft. 17

Virksomheten må etablere skriftlig rutine for meldingspliktig arbeid til nettselskap/ DLE. (FEL §

14).

17

Virksomheten må etablere skriftlig rutine for vurdering av om nødvendig utstyr, verktøy og 

materiell er tilgjengelig.

16



Skadde elektrofagfolk i 2017 – Elsikkerhet 90

12
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Skadde elektrofagfolk i 2017 – Elsikkerhet 90

12
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Skadd lærling/hjelpearbeider – AFA 

- Elsikkerhet 90

12
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UFAGLÆRTE OG ELEKTROARBEID – Elsikkerhet 86

Det har fremkommet en del spørsmål vedrørende lærlinger og hjelpearbeidere innen 
elektrofagene og uklarheter rundt dette.

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og 
elektrisk utstyr (FEK 2013) omtaler hvilke krav som stilles til en elektrofagarbeider og hvilke 
muligheter en ufaglært har til utøvelse av elektroarbeider.

Forskriften (FEK 2013) omtaler verken lærlinger eller hjelpearbeidere innen elektrofagene. 
Disse er å betrakte som ufaglærte på lik linje med alle andre ufaglærte uten relevant fagbrev 
for de arbeidsoppgavene som skal utføres innen elektrofagene.

Alle ufaglærte som er ansatt eller står i tjeneste hos en installatør, skal følges direkte opp 
jfr. FEK § 6.
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Anleggskontroll 2015-2018 – Hafslund Nett
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Anleggskontroll – fordelt på områder
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Anleggskontroll 2018 - hvor ble feil funnet?
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Revisjon av virksomheter 2018 – Hafslund Nett
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Revisjon av virksomheter 2015-2018 – Hafslund Nett
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Brannstatestikk
2018

2019

Otto Rune Stokke

DLE



Bygningstype

132



Bygningstype

133



Romtype

134



Romtype
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Fast installasjon – utstyr - ukjent

136



Spenningssystem – en-fase/tre-fase

137



Konsekvens
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Sannsynlig årsak

139



Sannsynlig årsak
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Sannsynlig årsak

Byggestrøm     Elektrisk seng   Oljefylt ovn, 700W

Badstuovn,Tylø sport 6   Laptop batteri Elsykkel

Kjøleskap Skjøteledning Vaskemaskin, ASK

Oppladbart posebatteri Baderomsvifte, Flexit

Vekstlamper Metos, Multisystem MVS 20

Wurth, batteridrill 14,4 V PC Dimmer

Powerbank, Rescue Juice

Stråleovn Buster Platetopp

VVB, OSO Lader Down Light

Bryter, Elko

141



Spørsmål?
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Infratek 
Elsikkerhet

2019

Tommy Skauen

Infratek Elsikkerhet AS



AGENDA - 2019
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• Informasjon fra Infratek Elsikkerhet AS v/Tommy Skauen

Overspenningsvern, 

Elbillading

Solcelle

Kompetente montører

NEK 400

NEK 399 (en til flere kursavganger), (tilgang usakkyndig 

betjening).




