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Innledning
Det ble gjennomført installatørmøte i februar med veldig godt oppmøte. Det ble også gjennomført
montørmøte i starten av mars.

Installatørmøte
Det ble gjennomgått rettemeldingsportalen og anbefalt at alle har på varslinger, særlig om avviste
rettemeldinger og melding fra DLE. Videre ble det presisert litt strengere krav til kvalitet i
rettemeldingene. Er det målt, så oppgi verdi.
Vi gikk gjennom feilstatistikk som viser urovekkende mye feil i nyanlegg. Det er særlig urovekkende
siden de fleste av disse er plukket ut av installatør og burde dermed vært kvalitetssikret. DLE
kommer til å ha økt fokus på dette fremover, og vil kontrollere anlegg utover det som er oversendt
fra installatør.
Rollen som faglig ansvarlig ble gjennomgått, og det er dessverre en del virksomheter som ikke har
relevant faglig ansvarlig. Anbefaling om å ta dette på alvor og sørge for tilstrekkelig oppfølging av
montører.
Det ble gjennomgått prekvalifisering for arbeid i distribusjonsnettet, og krav og forventninger fra DLE
rundt dette arbeidet. Det ble særlig presisert at montørene må få tilstrekkelig opplæring og
tilgjengeliggjort nødvendig verneutstyr/-bekledning.
Dokumentasjon når anlegget ikke blir ferdigstilt. Det må lages dokumentasjon på det som er gjort
(og gjerne spesifisere hva som ikke er gjort), og det må gjennomføres sluttkontroll på den delen av
anlegget som spenningssettes.
Det ble gjennomgått funn og statistikk fra revisjon av elvirksomheter med en rød tråd om å gjøre det
grundig første gang. Hovedpunkt for forbedring:
-

Avviksregistrering/-behandling
Internrevisjon
Risikovurdering
Sluttkontroll

DSB hadde innlegg som inneholdt blant annet FEL og krav til samsvarserklæring. Samsvarserklæring
skal overleveres eier FØR anlegget tas i bruk og kan ikke brukes som pressmiddel for betaling. Det
ble også presisert hva som bør gjøres for å skrive ut samsvarserklæring når eksempelvis annen
installatør har gått konkurs eller kunde er i en tvist og ikke får utlevert sluttdokumentasjon.

DSB hadde også noen eksempler på saker som hadde ført til blant annet overtredelsesgebyr. Både
en elvirksomhet som ikke hadde faglig ansvarlig i full stilling, og en faglært som utførte arbeid på
egenhånd uten faglig ansvarlig. DSB avsluttet med informasjon om eluhell og brannstatistikker.
DLE gikk gjennom hvordan de jobber med oppsøkende arbeid for å avdekke ulovlig installasjon og
arbeidskriminalitet. Det ble gjennomgått hvordan en byggeplasskontroll gjennomføres og hva som
blir vektlagt. Videre ble det informert litt om arbeidet med Fairplay i Rogaland, der NELFO også
hadde et innlegg for å underbygge dette arbeidet samt si noe om holdninger til svart arbeid.

Montørmøte
Det ble gjennomført montørmøte på messen Elisørvest med tittel råd og tips til feilfrie anlegg. Her
gikk DLE gjennom feilstatistikk og fokuserte en del på gjentakende feil og mangler. Risikovurdering
og dokumentasjon var en stor del av opplæringen. DLE er spent på om dette vil ha noe effekt når vi
ser på feilstatistikk for 2020.

Holdninger til regelverk
Det er lett å skylde på utenlandske arbeidere og useriøse virksomheter. Men holdninger til regelverk
begynner på topp. Har daglig leder eller faglig ansvarlig et likegyldig forhold til regelverk vil dette fort
forplante seg videre ned i organisasjonen. FEK, FEL og Internkontrollforskriften er til for en grunn.
Bruk forskriftene aktivt og etter hensikten, dette vil ha en positiv innvirkning på hele bedriften.

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 Rogaland Bygg 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.
For tips direkte til Akrimsenteret i Stavanger kan dere bruke Akrim.rogaland@politiet.no

Med vennlig hilsen DLE i Lyse Elnett

