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Innledning 
Det har vært en spesiell tid med delvis nedstenging av samfunnet og strenge tiltak for begrensning 

av smitte. DLE innstilte all vanlig oppsøkende tilsynsaktivitet fra midten av mars etter føringer og 

anbefalinger fra helsemyndigheter og DSB. Dette startet vi gradvis opp igjen med fra starten av juni. 

DLE har fått tilbakemelding om varierende arbeidsmengde i bransjen. Noen har hatt tilstrekkelig 

med arbeid, mens andre har måttet permittere. Vi håper nå at de fleste har fått de ansatte tilbake i 

arbeid. 

 

Fravær av faglig ansvarlig 
Det ble 26.mars sendt ut epost med følgende punkter 

- Ved fravær av faglig ansvarlig på grunn av Covid-19 virus, ble det gitt mulighet for å utpeke en 

annen elektrofagperson som midlertidig faglig ansvarlig uten å søke dispensasjon. Skulle dette 

bli aktuelt fremover må DLE informeres på dle@lyse.no. Det ble også anbefalt å 

opprette/oppdatere rutine for fravær av faglig ansvarlig og få med aktuelle kandidater som kan 

benyttes som stedfortreder. 

- Permittering av faglig ansvarlig. Det ble presisert at dersom man permitterer faglig ansvarlig må 

også elektrofagarbeidere i virksomheten være permittert tilsvarende og med sammenfallende 

arbeidstid. 

 

Oppfølging av montører 
Nå når samfunnet gradvis gjenåpnes, vil DLE oppfordre til å sørge for at faglig ansvarlig i tilstrekkelig 

grad får avsatt tid til faglig oppfølging av sitt personell etter en tid med mye avstand og isolering. Det 

er forståelse for at det har vært benyttet hjemmekontor og at man i stor grad har holdt avstand for å 

begrense smitte. Men når vi nå er i gang med gjenåpning og redusering av smittetiltak, er det derfor 

ekstra viktig å sørge for å ivareta de ansatte elektrofagarbeiderne. 

 

Opplæring prekvalifisering 
Nettselskapet har åpnet opp for prekvalifisering for arbeid i distribusjonsnettet. DLE vil ha fokus på 

at virksomheter med denne prekvalifiseringen har utarbeidet tilstrekkelig med rutiner, og at 

elektrofagarbeidere som skal utføre arbeid i distribusjonsnettet har fått tilstrekkelig opplæring.  

DLE presiserer at det fortsatt er et forskriftskrav å melde arbeid til nettselskapet som før jf FEL §14. 

Det har blitt rapportert om manglende innmelding i flere tilfeller, og dette er noe DLE må følge opp. 
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Rettemeldinger 
DLE opplever at flere installatører bruker veldig lang tid fra en feil er rettet til den blir meldt inn i 

rettemeldingsportalen. Det resulterer i unødvendige purringer til kunde som igjen må purre på 

installatør. DLE opplever også at avviste punkter i rettemelding blir liggende uten at dette blir tatt 

tak i. 

DLE vil oppfordre alle installatører til å huke av for epostvarsler slik at dere lettere kan følge opp 

saker i rettemeldingsportalen.  

 
 

Merking og dokumentasjon 
Det er i senere tid avdekket mangler i merking og 

dokumentasjon av effektbrytere og innstillinger. Vernets 

prosjekterte innstillinger og eventuelt begrensninger 

fremgår sjelden i tilstrekkelig grad av tavleskjema. 

Effektbryter må merkes tydelig med alle relevante 

innstillinger. 

Det er også observert sperredeksel som (vist på   

bilde) over KV i tilknytningsskap uten at det er   

merket av noe slag. Det gjør at kunde verken vet hva   

dette er eller hvem som kan betjene det. Merking i 

tilknytningsskap er generelt lite tilfredsstillende. 

 

NEK og henvisning til andre forskrifter/normer 
NEK400:2018 beskriver at det er prosjekterende/utførende sin oppgave å ivareta alle krav i alle 

relevante forskrifter og eventuelle normer/standarder som disse viser til. DLE har sett at det i flere 

tilfeller er plassert stikkontakt ved vask som er plassert innenfor våtsone definert i TEK17. Dette er 

ikke nevnt verken i risikovurderingen og/eller dokumentasjonen for anlegget. 



Tips og kontaktinfo: 
DLE har stor nytte av tips fra bransjen for å avdekke ulovlig arbeid og anlegg i dårlig forfatning. Hvis 

noen skulle være redde for at et tips skulle falle tilbake på dem, så oppgi det i tipset, så gjør vi tiltak. 

Vi håper at alle er med og jobber sammen for et renere arbeidsliv og trygge elsikre anlegg. 

Mail med tipsinformasjon kan sendes til dle@lyse.no eller bekymring.dle@lyse.no 

Tlf til sentralbord er 51908010 

Se også https://www.elsikkerhetsportalen.no/lyse/ for gode elsikkerhetstips 

Fair Play Bygg Rogaland jobber også veldig aktivt for et renere arbeidsliv. Her kan det sendes inn tips 

til post@fpbr.no. Her kan dere også be om å bli kontaktet. Se også www.fairplaybygg.no.  

For tips direkte til a-krimsenteret i Stavanger kan dere bruke Akrim.rogaland@politiet.no  

 

 

Med vennlig hilsen DLE i Lyse Elnett 
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