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AGENDA
• Informasjon fra Hafslund Nett - tilknytning

– Nek 399 og målerplassering

– Plusskunder

– Elbiler

• Informasjon fra Hafslund Nett - DLE
Generell info:

– Tilsynsplan 2017

– Info om Sakkyndigeselskap/Montørmøter

– Bekymringsmeldinger - Samarbeid m/OBRE

– Arbeidskriminalitet

– ElWin, rettemelding

– Fremdrift AMS

– DSB rapporten - fremtidens elsikkerhet

Generelle forhold FEK/FSE/FEL:

– Ansvar for oppføling av kvalifikasjoner for ansatte (opplæring DSB godkjent, lærling), registrering, 
byggeplass,

– Feil i elanlegg, jordfeil/frakopling/måling/oppfølging av elektroentreprenør

– Solcelleanlegg 

– Spørsmål fra bransjen

– Feilstatistikk

• Informasjon fra Infratek Elsikkerhet AS
– NEK 399, valg av skap

– Elbilladning

– Spørsmål fra bransjen
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NEK 399 «enebolig prinsippet»
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NEK 399 «blokk prinsippet» for enebolig med hybel
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Unngå forsinkelser og økte kostnader – følg reglene !

REN - http://www.ren.no/

• Hafslund Nett standardiserer arbeidet i målepunktet og vi 

henviser derfor til REN - bladene.

• REN – bladene 4000-4005 dekker alt fra direkte koblede 

målere til høyspenning. 

• Anlegg som ikke følger REN vil ikke bli godkjent 



Unngå forsinkelser og økte kostnader – følg reglene !

NEK 399-1      

• Hafslund Nett gir ikke dispensasjon fra normen

• Dersom NEK 399-1 sitt krav om plassering av etasjefordelere 

ikke følges, skal det sendes søknad om alternativ 

målerplassering.

• Foreløpig setter vi da opp målerne, men med klare krav fra 

Hafslund Nett om blant annet føringsvei for antenne.

• Ansvaret overfor kunden, og eventuelle krav som følge  av 

at NEK 399-1 ikke følges, er installatørens/byggherrens 

ansvar.



Unngå forsinkelser og økte kostnader – følg reglene !

Innskjerping av at kravene følges og 

konsekvenser

• Montørene som monterer målerne for oss er pålagt å 

sjekke at REN-bladene følges før måler monteres.

• Trafomålte anlegg sjekkes spesielt.

• Dersom det er avvik skal måler ikke monteres

• Forsinket spenningssetting, som følge av at anlegget 

ikke blir godkjent, er installatørens fulle ansvar



Hafslunds retningslinje 01.02.01 har tillegg til 

REN-blad 4000 punkt 7.1 – Arbeid i målepunktet

Hafslunds tillegg :

Dersom anlegget tas i bruk før måler er montert kan 

føre til at Nettselskapet fakturerer forbruk og nettleie 

med maksimallast for anlegget i den perioden anlegget 

har vært i bruk, minimum 10 døgn.

Installatør er økonomisk ansvarlig overfor anleggseier 

for de ekstra kostnader han måtte påføre 

Nettselskapet ved å ikke følge denne spesifikasjon.

Her er det klemt inn 6 strømtrafoer !

Anlegget er nytt i 2017
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• Normer, REN blader og våre retningslinjer 
gjelder !

• Vi skjerper inn oppfølging og kontroll !

• Søknader om avvik skal være ferdig 
behandlet og eventuell godkjenning skal ligge 
ved melding om installasjonsarbeid!

• Anlegg som ikke tilfredsstiller REN vil bli 
pålagt bygget om før vi godkjenner !

• Husk - det er Installatøren som har 
ansvaret, og er den Hafslund Nett 
forholder seg til !

Oppsummering



Plusskunder

• Meldeplikt

– Alle produksjonsanlegg som skal kobles i parallell med den allmenne strømforsyning må 

meldes inn

– Viktig med tanke på planlegging, drift og sikkerhet

• Vi ser stadig større pågang og tilrettelegger best mulig

– Bransjen varsler flere hundre nye plusskunder i 2017

– Hafslund Nett jobber med å tilrettelegge systemer, saksbehandling og tekniske krav

• Nytt meldingsskjema i Elsmart

(se neste slide)
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Nytt meldingsskjema i Elsmart
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Markering av «Plusskunde?» 

utløser skjema 

«Produksjonsanlegg»

Husk riktig 

underlag/vedlegg! 

Leverandør bør hjelpe til 

med å fremskaffe dette.

I meldingen fylles det ut 

tekniske detaljer om 

anlegget



Elbiler – behandling

• Ikke krav om MOI for å tilknytte elbillader

– Forutsetter ingen endring på OV/MV.

• Anbefaler maks 20A på 1-fas lading grunnet faren 
for skjev spenning. 

– Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet(FOL) 
stiller krav om maks skjevspenning på 2% i 
tilknytningspunktet og kunde kan bli utbedringspliktig 
dersom FOL brytes.

• I henhold til NEK 400-7-722 kan 
samtidighetsfaktoren for en hovedkurs som 
forsyner flere tilkoblingspunkter reduseres hvis 
laststyring er installert. 
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Det Lokale Eltilsyn
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Tilsynsplan 2017

s.1

7

32.831 Periodisk

4.230 Nyanlegg

4.440 Verifikasjoner

4.674 Revisjoner

Totalt: 

46.175 Tilsyn

Markedskontroll

Anmeldelse politi

Frakopling av anlegg

Bekymringsmelding

Bistand 

Brannetterforskning

Informasjon;

– Elektroentreprenører

– Montørmøter

– Skoleundervisning

– Hjemmehjelp/-

sykepleie

– Andre målgrupper



Sakkyndigeselskap fordelt geografisk – år 2017

Våler Skiptvet

Rakkestad

Marker

Eidsberg

Rømskog

Trøgstad
Askim

Spydeberg

Hobøl

Moss

Fredrikstad

Halden

Aremark

Hvaler

Aurskog (-Høland)

Fet

Bærum

Lørenskog

Sørum

Nes

Gjerdrum

Ullensaker

Eidsvoll

Hurdal

RælingenAsker

Oslo

Nannestad

Skedsmo

Nittedal

Sarpsborg

Vestby

Ås

Oppegård

Frogn

Rygge

Råde

Ski
Enebakk

Nes-

odden (Aurskog-) Høland

Asker/Bærum

Oslo 1

Oslo 3 

Elsikkerhet

Romerike Sør

Romerike Nord

Rygge/Råde/As/Sa/Fr Søndre Follo Akkrediterte 

kontrollører:

IE:   71

EN: 24

RE/ET: 23

Østfold

Elsikkerhet

Oslo 2
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Finn sakkyndig selskap via websøk

http://hafslundnett.no/dle

• Meld dere på til montørmøter med SKS

http://hafslundnett.no/dle


Kontakt info. sakkyndige selskap - 2017
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Oslo 1 - 3, Asker og Bærum, 

Hobøl, Spydeberg, Moss, Våler, 

Skiptvet, Eidsberg, Rømskog, 

Marker, Aremark, Askim, Halden, 

Sarpsborg

Infratek Elsikkerhet AS
Postboks 63, Alnabru, 0614 Oslo

Besøksadresse: Breivollvn 31, 0668 Oslo 

telefon 23 12 88 00 telefaks 23 12 88 51

Send henvendelse: infratek@hafslund.no

Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, 

Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, 

Nittedal, Sørum, Ullensaker, 

Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, 

Frogn, Oppegård, Vestby, Ås, 

Rygge, Råde 

Elsikkerhet Norge AS
Avdeling Gardermoen

Næringsparkveien 4, 2050 Jessheim

telefon 948 78 124, telefaks 63 93 65 61

Send henvendelse: elsikkerhetnorge@hafslund.no

Oslo 2 Rejlers Elsikkerhet AS
Postboks 614, Lundsiden

Besøksadresse:

Karenslyst Allé 6, 

0278 Oslo

Send henvendelse: rejlers@hafslund.no

Underleverandør til Rejlers:

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

Send henvendelse: eltilsynet@hafslund.no

mailto:infratek@hafslund.no
mailto:elsikkerhetnorge@hafslund.no
mailto:rejlers@hafslund.no
mailto:eltilsynet@hafslund.no


Bekymringsmeldinger

• Bekymringsmeldinger

– DLE har inngått et tettere samarbeide med Oslo Brann og Redning 

angående bekymringsmeldinger. OBRE og DLE sender hverandre 

bekymringsmeldinger for videre oppfølging.

• Hva bør en bekymringsmelding inneholde for at DLE skal få fulgt den 

opp videre?

– Informasjon om El-virksomheten

– Informasjon om det elektriske anlegg, kundenavn og adr. 

(kommune), målernr. etc

– Bilder av installasjonen, hvis mulig

– Kontakt informasjon til innmelder

– Annen relevant informasjon
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Arbeidskriminalitet

• DLE er i ferd med å etablere et nærmere samarbeide med andre 

DLE regioner for å utveksle erfaring på området.

• Det avsettes egne ressurser i Infratek Elsikkerhet for oppfølging 

av relevante saker

• DLE og Infratek har innledet ønske om dialog med andre etater i 

Oslo for å få /gi bistand/informasjon til Arbeidskriminalitetsgruppen

• Veien videre:

– Opplæring/dialog med A-krim gr. Bergen (samarbeide med BKK 

Elsikkerhet og DLE i Skagerak Energi i mai).

– Møte med Arbeidstilsynet i Oslo i juni ang. et evt. samarbeide 

med A-krim Oslo.

– Interndialog mellom DLE og Infratek Elsikkerhet for å rede ut av 

arbeidsprosedyrer og dokumentasjon
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AMS Utrulling



Totalt installasjonsvolum per leverandør
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Ca. 640 000  installasjoner av
direktemålte anlegg

Ca. 35 000  installasjoner av
indirektemålte anlegg*

Ca. 7 000  installasjoner av
kommunikasjonsinfrastruktur

og nettstasjonsovervåking

* Installasjoner utført av OneCo vil ikke starte før 2017



AMS Måleren
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AMS Tekniske data på måleren

• AMS-måler med innebygget bryter skal monteres i alle nye og ombygde 
direktemålte anlegg. 

• Dette setter krav til beskyttelse av måler mot overbelastning og kortslutning:

– Overbelastning: 
• Ingen endring fra dagens krav.

– Kortslutning:
• Gjennomsluppet energi igjennom måler < 90 000𝐴2𝑠

• 𝐼𝑘𝑚𝑎𝑥 = 3𝑘𝐴

• Dette er i praksis relevant der Ik strømmer er høye, og vernet må 
dimensjoneres for sikker utkobling .

• NB. Den interne bryteren skal ikke benyttes som servicebryter.
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AMS Antenner
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Elektronisk rettemelding

• Elektronisk rettemelding i ElWin Tilsyn er funksjonalitet som gjør det mulig 

for installatør og DLE å behandle feil og mangler påvist ved 

anleggskontroll i et webgrensesnitt.

• Effektiviserer hverdagen til installatøren og DLE.

– DLE slipper å tolke dårlig skrift.

– Raskere behandlingstid

– Effektiv kommunikasjon mellom installatør og DLE.

– Installatøren har oversikt over utførte rapporter

28
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Videre utvikling av elektronisk rettemelding

• Videre utvikling er stoppet opp i ElWin i påvente av nytt system. Nytt 

system er under utviklet med alle nødvendige funksjoner. 

– Estimert produksjonstid nytt system januar 2018.

• Funksjoner som vil bli ivaretatt i ny løsning:

– Flere brukere pr. installatør.

• Faglig ansvarlig.

• Saksbehandler.

• Montør.

– Standard utbedringstekster (automatisering av saksbehandlingen)

– Generering av nytt passord.

• Ved glemt passord.

• Opprettelse av nye brukere.

– Oversikt over rapporter som er plukket ut mot installatøren.

• Viser rapporter som gir underlag for systemrevisjon.

– Innføring av revisjonsrapporter.

• Alle virksomheter skal rette egne revisjonsrapporter elektronisk.
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Pålogging:   www.hafslundnett.no/installatører
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Sende rapporten til behandling.

• For at DLE skal behandle retting MÅ det trykkes på Ferdigstill.
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Fremtidens elsikkerhet – Sluttrapport fra DSB

• DSB har gjennomført en grundig gjennomgang av sitt arbeid med 

elsikkerhet for å synliggjøre utfordringer og forbedringspunkter.

• Arbeidet skal danne grunnlag for en mest mulig rasjonell og effektiv 

virkemiddelbruk i møte med ny teknologi, endringer i risikobildet, nye 

aktører, nye energikilder og nye forbruksmønstre.

• Elektrisitet spiller en avgjørende rolle i dagens samfunn. Hvert år 

selges det elektrisk installasjonsmateriell og produkter for over 60 

milliarder kroner og det investeres i nye elektriske installasjoner for 

godt over 100 milliarder kroner innenfor transport, offshore, industri, 

kraftforsyning og bygninger

• Samtidig har elektrisitet alltid vært forbundet med potensiell fare for liv, 

helse og materielle verdier.
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Fremtidens elsikkerhet – Sluttrapport fra DSB

• Hensikten med gjennomgangen av elsikkerhetsområdet er å 

synliggjøre utfordringene og finne forbedringspunkter i 

arbeidet som gjøres med elsikkerhet i Norge.

• Arbeidet, som har involvert bransjen, andre myndigheter og 

interne ressurser i DSB, har munnet ut i en sluttrapport.

• https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2017/gar-elsikkerhetomradet-etter-

i-sommene/
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Fremtidens elsikkerhet

• Vil DSB øke innsatsen mot useriøse aktører?

• Vi ser at vi må gjøre endringer og styrke vår egen innsats for i større 
grad å hindre denne gruppen tilgang til markedet. Det vil ofte være 
mer ressurskrevende å komme inn i etterkant for å rydde opp. 
Dessuten er det kunden som vil være den skadelidte i slike saker. Vi 
vil gjerne kjøre ut prosjekter av den typen DLE i BKK har startet i 
Bergen, i større bredde.

• Hoffstad forteller at både Elvirksomhetsregisteret og 
søknadsordningen for fagfolk med utdanning fra utlandet blir 
gjennomgått.

• - Vi skal "vaske" Elvirksomhetsregisteret. Når det gjelder godkjenning 
av utenlandsk utdanning er det alltid noen som prøver å lure oss. 
Uansett er det faglig ansvarlig som er ansvarlig for at elanlegget blir 
installert forskriftsmessig.
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Fremtidens elsikkerhet

• Er det aktuelt å gebyrlegge søknader og registreringer?

• Vi har lenge ønsket å gebyrlegge søknadsbehandlingen. Dette må 

avstemmes mot EU/EØS-regelverket, som krever en hjemmel i 

eltilsynsloven. Målsettingen er å få dette på plass, sammen med 

innføring av en digital søknadsportal for å heve kvaliteten på 

dokumentasjonen som følger søknadene. 

• Vi vurderer også å innføre en årlig avgift for registrering i 

Elvirksomhetsregisteret, for å heve kvaliteten på opplysningene som 

registreres. Dette er ressurskrevende oppgaver for DSB. Innføring av 

saksbehandlingsgebyr og registreringsavgift vil plassere kostnadene 

hos dem som omfattes av den aktuelle myndighetshandlingen.

• http://www.elmagasinet.no/Nyheter/Vis/Har_sett_inn_i_elsikkerhets-

fremtiden/6aac6853-26ff-4ad2-9858-fa1ff0c304cc
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FEK § 3 - registreringsplikt

• Mange med manglende eller feil opplysninger.

• Manglende à ajourhold av registrerte opplysninger. 

• Elvirksomhetsregisteret speiler Enhetsregisteret i Brønnøysund.

• Utfyllende informasjon om registrering og vedlikehold av opplysninger på 

hjemmesiden til DSB under Informasjon om Elvirksomhetsregisteret, samt 

Elsikkerhet nr. 77, 84 og 85

Foretaket er selv pliktig til å registrere seg i Elvirksomhetsregisteret og siden 

holde de registrerte opplysningene à jour til enhver tid, ref. FEK § 3
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FEK § 5  – utøvelse av fagansvaret til faglig ansvarlig

Foretaket er ansvarlig for at den som har det faglige ansvaret utøver 

arbeidet, og er tilgjengelig innenfor foretakets normale arbeidstid.

• Den som forestår den faglige aktiviteten skal være fast ansatt med 

arbeidstid innenfor foretakets normale arbeidstid (ordinær full stilling).  

• Kan ikke samtidig inneha en stilling med sammenfallende eller delvis 

sammenfallende arbeidstid i et annet foretak. 

• Faglige ansvaret skal være til stede og reelt utøver fagansvaret i 

foretakets normale arbeidstid

• Faglig ansvarlig må være med som en del av den daglige aktivitet. Det er 

ikke tilstrekkelig å kun være tilgjengelig.

• Fravær utover 30 virkedager, krav til dispensasjonssøknad til DSB. 

• Faglig ansvarlig må være oppdatert på den faglige og teknologiske 

utviklingen.
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Faglig ansvarlig – utøve arbeidet - FEK

Videre påhviler det faglig ansvarlig å sørge for:

• at virksomheten har tilgang på kvalifiserte personell som oppfyller 

kravene i FEK § 6 og som har nødvendig dokumentert kompetanse for å 

utføre elektriske anlegg innenfor de faglige Anlegga- og utstyrstyper som 

virksomheten er registrert med.

• at det benyttes personell med nødvendig kompetanse til de enkelte 

arbeidsoppdrag.

• at bruk av lærlinger og hjelpearbeidere skjer i overensstemmelse med 

forskriftens krav og at disse gis nødvendig oppfølging.

• at virksomhetens elektrokompetanse blir vedlikeholdt.

• at virksomheten blir tilført utvidet kompetanse ved behov.

• å oppdatert personell på fagets utvikling.

• m.m.
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Faglig ansvarlig – utøve arbeidet - FSE

Faglig ansvarlig skal sørge for:

• at alt arbeid planlegges og utføres i henhold til krav gitt i 

sikkerhetsforskriftene. 

• at de ansatte gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon vedrørende            

relevante krav i sikkerhetsforskriftene en gang årlig (innen 12 mnd.) eller 

oftere dersom forholdene gjør det nødvendig. 

• at de ansatte har tilgang til nødvendig verktøy, måleinstrumenter og 

personlig verneutstyr.

• m.m.
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Faglig ansvarlig – utøve arbeidet - FEL

Faglig ansvarlig skal sørge for:

• at anlegget er planlagt og prosjektert iht. FEL

• at anlegg utføres iht. til FEL

• at det foretas tilfredsstillende sluttkontroll etter utført arbeid

• at det utarbeides nødvendig teknisk underlagsdokumentasjon

• at det utarbeides erklæring om samsvar

• m.m.
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Faglig ansvarlig – utøve arbeidet - IK

Faglig ansvarlig skal sørge for:

▪ at virksomheten gjennom sitt systematiske HMS-arbeid etterlever de krav 

som er  gitt i lov eller forskrift og som er omtalt ovenfor – implementere 

nødvendige rutiner og prosedyrer.

▪ at faglig ansvarlig holder seg oppdatert på endringer i forskrifter og 

normer samt følger med på den teknologiske utviklingen.

▪ Faglig ansvarlig skal være den som avklarer eventuelle faglige spørsmål 

som reises av de ansatte.
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FEK § 5 – kompetanse – fagutdanning fra EØS

• «DSB-godkjent» fagarbeider; kun fagutdannelse som er godkjent av DSB.

• Bemanningsbyråene kvalitetssjekker kompetansen? Dette er 
virksomheten sin jobb.

• Virksomheten (faglig ansvarlig) må sørge for:

– At fagarbeidere er gitt nødvendig godkjenning (DSB-godkjenning).

– At fagarbeider har nødvendig kunnskap om forhold som er særlig 
gjeldende for Norge og som er nødvendig for de arbeidsoppgavene 
som skal utføres;

– IT-system som forsyning,

– nasjonal byggeskikk (bl.a. del 8 i NEK 400 og TEK),

– språkkunnskaper,

– opplæring i FSE.

– m.m.
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FEK § 5 – kompetanse - lærlinger og hjelpearbeidere

• FEK omtaler ikke lærlinger eller hjelpearbeidere innen elektrofagene. De 

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 av person med fagbrev  jf. FEK § 6, 4.ledd.

• Delt ansvar for opplæring av lærling mellom Opplæringskontor og 

virksomhet.
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Frakopling
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Jordfeil rapport i næringsbygg
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Melding om jordfeil fra kunde

«Jeg har snakket med kunde, NN, som får støt i dusjen. To elektrikere har 

feilsøkt i anlegget uten å finne feil. Her må det mangle en 

utjevning/jordforbindelse. Ønsker at dere prioriterer denne. Ta kontakt med 

kunde på telefon 47X XX 5XX og avtal tid.»
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Solcellepaneler/anlegg

• FEK gjelder for bygging av solcellepaneler.

• 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 egen bryter av enheten som skal være tilgjengelig for nettselskap 

til enhver tid.

• Informasjon på våre hjemmesider om plusskunder/solcelle, 

konformitetserklæring etc.
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Spørsmål fra bransjen

• Spørsmål:

Anbudstorgene – Det henvises til en del eksempler hvor eier har lagt 

røranlegg, varmekabler etc. eller hvor eier har kjøpt utstyr selv og vil ha 

en registrert elektriker til å kople og utstede dokumentasjon. Hva kan vi 

gjøre med dette?

• Svar:

- FEL § 9 – eiers ansvar. Kan ikke utføre installasjonsarbeid, men plikter å 

benytte registrert elektroentreprenør. 

- DLE overvåker ikke anbudstorgene. Tar tak i konkrete 

henvendelser/bekymringer. 
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Spørsmål fra bransjen

• Spørsmål:

Hva gjøres med alle jobber utført svart og/eller av østeuropeiske 

«elektriker» uten papirer?

• Svar:

- DLE er avhengig av at bransjen, kunder etc. melder dette inn som 

bekymringsmelding. 

- Mest mulig informasjon om utførende, hvor arbeid er utført etc.

- Eier/kunde får rapport om tekniske mangler og dokumentasjon.

- Revisjon av ulovlig virksomhet. 

- Det blir avdekket mange ulovlige arbeider under periodiske kontroller.
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• Spørsmål:
Hvorfor spørres det ikke etter sluttkontroll og samsvarserklæring i alle hus 
hvor man mistenker at det er utført jobb siste 10 til 15 år?

• Svar:

- Eier har plikt til oppbevare den dokumentasjon denne har mottatt. 
Dersom eier ikke har mottatt dokumentasjon er det intet å oppbevare.

- Registrert elektroforetak har kun plikt til å oppbevare samsvarserklæring i 
5 år.

- Skrives det avvik på manglende dokumentasjon på anlegg eldre enn 5 år 
blir det ikke mulig for eier å lukke avviket. DLE kan ikke skrive avvik som 
ikke lar seg utbedre/rette.
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Spørsmål fra bransjen

• Spørsmål:

Hvorfor er det ingen straffetiltak mot dem som har utført dårlig jobb/ulovlig 

jobb?

• Svar:

- Registrert  elektroforetak blir fulgt opp med nyanleggskontroller og 

revisjoner. De som leverer mangelfulle installasjoner blir fulgt opp tett. 

Avvik både på anlegget til kunden og revisjon av virksomhet – sanksjoner. 

- Er man ikke registrert er det revisjon av virksomhet og ev. sanksjonering.
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Spørsmål fra bransjen

• Spørsmål:

Er det noen form for samarbeid med forsikringsbransjen som betaler  

mesteparten av de sakene som kommer til retten eller forlik?

• Svar:

DLE samarbeider ikke med forsikringsbransjen i deres saker. De får 

innsyn i rapporter om de ber om det.

Stiller som vitne når DLE/SKS blir kallet inn av retten.
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Feilstatistikk 2016

DLE Hafslund Nett

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

- Elvirksomheter

- Periodisk

- Virksomheter



R-R-F og Østfold

Kontroll av utførte arbeider, sammenligning 2012-2016
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R-R-F og Østfold

Kontroll av utførte arbeider 2016
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R-R-F og Østfold

Kontroll av utførte arbeider 2016
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Kontroller av utførte arbeider 2016, R-R-F og Østfold 

skilt ut «kursfortegnelse»/merkefeil
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Kontroller av utførte arbeider 2015 - 2016, R-R-F og Østfold 

skilt ut «kursfortegnelse»/merkefeil
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R-R-F og Østfold - 2016

DSBs alvorlighetsgrad
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R-R-F og Østfold

DSBs alvorlighetsgrad: mindre farlige feil

70

Eier kunne ikke fremvise dokumentasjon for anlegget. 88

Det var ikke utarbeidet nødvendig underlagsdokumentasjon for anlegget. 84

Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. 75

Eier hadde ikke mottatt dokumentasjon for anlegget. 67

Bruksanvisning for jordfeilvern/-varsler manglet i sikringsskap/tavlerom. 67

Eier kunne ikke fremvise erklæring om samsvar for anlegget. 36

Det var ikke tilfredsstillende tilgang til utstyr/anleggsdel. 34

Det var i for stor utstrekning lagt opp til bruk av bevegelig ledning. 29

Eier hadde ikke mottatt erklæring om samsvar for anlegget. 28

Det var ikke utført tilfredsstillende risikovurdering ved planlegging av anlegget. 23



R-R-F og Østfold

DSBs alvorlighetsgrad: alvorlig feil

71

Det var ikke dokumentert at valgt løsning oppfylte forskriftens sikkerhetskrav. 243

Anlegget var ikke tilpasset forventede ytre påvirkninger. 190

Utstyr/vern/brytere var ikke tilfredsstillende merket for sikker betjening. 137

Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern. 111

Utstyr/anleggsdel manglet forskriftsmessig merking. 82

Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig. 74

Utstyr/anleggsdel var brukt/montert feil. 66

Det var ikke gjennomført sluttkontroll av anlegget. 45

Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. 45

Stikkontakt manglet jordforbindelse. 41

Anlegget ga ikke beskyttelse mot skadelige termiske virkninger. 32

Utstyr/anleggsdel var defekt. 30

Anlegget ga ikke beskyttelse ved overspenninger. 26

Jordfeilbryteren løste ikke ut ved bruk av prøveknappen. 18



R-R-F og Østfold

DSBs alvorlighetsgrad: farlige feil

72

Sikringer/vern var ikke tilpasset ledernes strømføringsevne. 41

Spenningsførende deler var ikke tilstrekkelig isolert/skjermet mot tilfeldig berøring. 12

Anlegget var slik planlagt og/eller utført at det medførte risiko for 

strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige påvirkninger.

10

Vern var feil innstilt / hadde for lang utkoblingstid. 10

Anlegget ga ikke beskyttelse mot elektrisk støt ved feil. 5

Utstyr/anleggsdel var ikke beskyttet mot overbelastning. 3

Jordelektroden manglet. 3



Revisjon av elvirksomheter 2016
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Revisjon av elvirksomheter 2016
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Revisjon av elvirksomheter 2016 
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Revisjon av elvirksomheter 2012-2016
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Revisjon av elvirksomheter 2016  

De mest påviste avvikene

77

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.

222

Foretaket/bedriften hadde ikke rutine for ajourhold av registrerte opplysninger. 63

Virksomheten foretok ikke systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at 

den fungerer som forutsatt.

55

Virksomheten hadde ikke dokumentert oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan 

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

53

Virksomheten hadde ikke rutine for melding av ulykker og uhell. 53

Virksomheten hadde ikke rutiner for vedlikehold av verktøy, verneutstyr og anleggsbeskyttelse for 

AUS.

53

Virksomheten hadde ikke sørget for at arbeidstakerne hadde tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter 

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

44

Virksomheten hadde ikke rutiner for valg av arbeidsmetode. 42

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.

40



Revisjon av elvirksomheter 2016  

Utvalgte avvik

78

Det var ikke samsvar mellom faglig ansvarliges kvalifikasjoner og registrerte faglige 

virkeområder.

36

Virksomheten hadde ikke rutiner for risikovurdering av arbeidet på bakgrunn av 

innhentede opplysninger om anlegget.

31

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

sikkerhetslovgivningen som er av særlig viktighet for virksomheten.

29

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

foretakets/bedriftens normale arbeidstid.

26

De som bygde og vedlikeholdt elektriske anlegg oppfylte ikke kravene til kvalifikasjoner. 25

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

arbeid i og drift av elektriske anlegg.

21

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

var satt til.

17

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

benyttes.

17

Foretaket/bedriften hadde ikke relevant faglig ansvarlig. 14



Periodiske tilsyn 2016
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Periodiske kontroller 2013-2016
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Revisjon av virksomheter 2016
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Revisjon av virksomheter 2016
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Revisjon av virksomheter 2013-2016
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Kontaktinformasjon DLE

84

• Kontaktinfo. generelt:

– E-post: dle@hafslund.no

– TLF: 06815 

– www.hafslundnett.no/

Etternavn Fornavn Tlf. E-post

Brudevik Ottar 90570450 ottar.brudevik@hafslund.no

Nordengen Morten 95709715 morten.nordengen@hafslund.no

Martinsen Marius 94884346 marius.martinsen@hafslund.no

Remvang Frode 90763420 frode.remvang@hafslund.no

Stokke Otto Rune 95252943 otto.rune.stokke@hafslund.no

mailto:dle@hafslund.no
mailto:ottar.brudevik@hafslund.no
mailto:Morten.nordengen@hafslund.no
mailto:marius.martinsen@hafslund.no
mailto:frode.remvang@hafslund.no
mailto:otto.rune.stokke@hafslund.no


Hafslund Nett AS (342)

Adm.dir. 

Hafslund Nett

Nettutbygging Nettdrift Kunde

Strategi og økonomi

FLYT og forbedringAnskaffelser

Bygge Drifte Øke kundeverdi

Hovedprosesser:

HR og kompetanse

1. mars 2017
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