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Referent
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Frode Remvang
Annar Lie
Yvonne Jessesen

Arkivkode

Infratek Elsikkerhet AS
DSB ELS/ELA
Voss Energi AS
Skagerak Energi AS
BKK Elsikkerhet AS
Gudbrandsdal Energi AS
Hafslund Nett AS
TrønderEnergi Nett AS
DSB ELS/ELA

Møtereferat DLE-forum 14.09.2015
Sted: Infratek Elsikkerhet, Alnabru

Fravær:

Ingar Hermansen
Oddbjørn Jamtøy

Repvåg Kraftlag SA
DSB TRM

Agenda for møtet:
- Åpning
-Gjennomgang av referat fra forrige møte
-Sjekklister
-Eventuelt
1. Åpning
Kristine ønsket alle velkommen.
2. Gjennomgang av referat fra siste møte (10.06.2015)
a) Referat:
Frode Remvang etterlyser bedre rutiner rundt utsending av referat og at referat legges ut på
dsb.no. Kristine orienterer om ønsket rutine rundt referat. Referent sender referat til
gjennomlesing hos Kristine, deretter sendes det til DLE-forumets medlemmer for eventuelle
kommentarer. Referat sendes deretter ut til DLE og legges ut på dsb.no.
b) Krav til overføring av tilsynsdata til SamBas
Når DSB gjør endringer, må DLE informeres slik at det oppdateres i rapporteringssystemene hos
DLE. Informasjon om når endringene trer i kraft.
- Krav om dokumentkontroll. Rapporteringssystemene klarer ikke melde disse inn til SamBas.
Per Fosse melder inn manuelt til Astrid Kvam, DSB. Veileder for DLEs oppfølging av
elvirksomhet beskriver hvordan et slikt dokumenttilsyn skal rapporteres inn.
- Det informeres om at Enoro har problemer med minustall når det gjelder kategorier for
installatør-ID. Kristine sjekker opp med systemleverandørene.
- Det er krav til bruk av kommentarfelt, klarer rapporteringssystemene å få rapportert riktig
inn til SamBas? Ja, kommentarene kommer inn til SamBas.
- MålerpunktsID er endret fra 15 til 18 siffer. Ny oppdatert xml sendes ut når den er klar.

Side 2 av 4

c) Faglig ansvarlig – enkeltmannsforetak og samtidig ansatt som faglig ansvarlig i AS
Det er enkelte henvendelser fra faglig ansvarlig i virksomhet, som ønsker å være faglig ansvarlig i
i enkeltmannsforetak. Det er ikke grunnlag for å nekte dette så lenge det ikke er sammenfallende
arbeidstid (aktuelle kandidat er f.eks. nordsjøarbeider). Ettersom man kun kan være registrert
som faglig ansvarlig i èn virksomhet i Elvirksomhetsregisteret, må DLE ha oversikt over de som i
tillegg har enkeltmannsforetak, i sine systemer. Ettersom omfanget synes å være begrenset, vil
man ikke åpne opp for å være registrert flere ganger i Elvirksomhetsregisteret. Ved
systemrevisjon vil DLE hente informasjon fra Brønnøysundregisteret, her vil faglig ansvarlig
opptre to ganger. Begge virksomhetene vil dermed omfattes av systemrevisjon.
Det er ønskelig med et rundskriv til DLE, så praksis blir lik.
d) Bistand til brannetterforskning
Denne tjenesten kan utføres av sakkyndig selskap, jfr. fdle, veiledning til § 17.
Det etterspørres at gjeldende timepriser ved brannetterforskning justeres ved årsskiftet. Kristine
tar med innspill til DSB.
e) Anmodning om bistand fra DSB
Nye føringer fra DSB sendes ut i høst og legges ut på www.dsb.no.
DLE skal vurdere situasjonen og gjøre nødvendige tiltak på tilsynstidspunkt. Det innebærer å
gjøre utstyr og anleggsdeler strømløst der det er berøringsfare eller fare for brann. Uløste saker
med lav alvorlighetsgrad, kan forbli åpne saker hos DLE og vil være grunnlag for risikovurdering
ved senere utplukk. Alvorlige saker som DLE ikke klarer å løse, fortrinnsvis saker rundt
virksomheter, kan oversendes DSB.
f)

Repetisjonskurs
Det vil bli sendt ut brev til nettselskapene om at 2-dagers repetisjonskurs er obligatorisk for alle i
DLE. Kursene arrangeres av Energi Norge på vegne av DSB. Kursene skal avholdes av de
respektive Faglig Forum. Det skal avholdes 3 repetisjonskurs i år, 5-6 repetisjonskurs i 2016 og
resterende vil avholdes i løpet av 2017.

3. Sjekklister/TeFT og kodeliste
Uttrykk brukes om hverandre. Sjekklister og Teft (tema for tilsyn) beskriver de ulike listene med
obligatoriske kontrollpunkter (eksempelvis Tilsyn med nyanlegg og Anleggskontroll). Kodeliste er den
listen som omfatter alle feilkodene til de ulike forskriftene. Obligatoriske kontrollpunkter i
sjekklistene brukes for å sikre at tilsyn blir utført i henhold til ønsket standard (kvalitet).
Ønskelig med gjennomgang av kodelisten hvor brukere sammen med DSB, gjør vurdering, slik at
erfaringer blir vektlagt for hvilke punkter som skal være obligatoriske kontrollpunkter i sjekklistene.
DLE-forum ønsker at man ikke endrer sjekklistene før en slik gruppe opprettes. Det er en oppfatning i
DLE-forum at en stor del av punktene som brukes ved kontroll, ikke er obligatoriske kontrollpunkter i
sjekklistene.
Tommy Skauen påpeker at avvikstekst er i mange tilfeller feil. Det er ønskelig at det gjøres et arbeid
med avvikstekstene i samarbeid med brukere, slik at tekst blir mer riktig i forhold til bruken. DSB kan
muligens nyttiggjøre seg innsendt materiale på en bedre måte. Kristine tar med seg innspillene til
FG6 og avdelingen for vurdering og beslutning.
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Viktig informasjon til alle DLE:
Kodelistene vil heretter kun komme på bokmål. DSB informerer systemleverandørene når revidert
Teft'ene for 2016 sendes ut.
Tilsyn med virksomheter registrert i El-virksomhetsregisteret (TeftID 8306)
Innspill rundt kode 109120100 "Er det gjennomført sluttkontroll?", jfr. fel § 12. Det er ønskelig at
teksten endres til "Har virksomheten rutiner for sluttkontroll?".
Rutiner for innleie. Ønskelig med kontrollpunkter som omhandler innleie, da omfanget av innleie er
stort.
Kristine tar med innspillene til FG6 for vurdering og beslutning.
4. Eventuelt
Følgende saker til eventuelt:
1)

Umålt strøm
Dersom DLE avdekker umålt strøm på kontroll, skal dette meldes til nettselskap. Når umålt
strøm avdekkes må det vurderes nøye hva som beskrives i rapport. Umålt strøm er ikke DLE-sak.

2)

Innsyn
Det er generelt lite saker til innsyn i DLE. Det er flest spørsmål om innsyn fra Nelfo i forbindelse
med søknad om medlemskap. DSB har noen saker på innsyn i forhold til Søknad om videreføring
av regulert yrke fra borgere i og utenfor EØS.

3)

Byggeplass og provisorisk strøm
Det oppleves at det er generelt dårlig holdning blant nettselskapene om informasjon og rutiner
rundt provisorisk strøm og jording på blant annet byggeplasser og store arrangementer.
Rutiner rundt provisorisk strøm kan være tema ved revisjon av nettselskapene. Kristine varsler
riktig person i DSB om dette.
Det er lite tilsyn med store arrangementer som russetreff, festivaler o.l. Kristine oppfordrer DLE
til å følge med på hva som arrangeres av store arrangementer i sine områder og føre tilsyn
basert på risikovurdering for å sikre brann- og elsikkerhet. Det finnes mer informasjon i Veileder
for sikkerhet ved store arrangementer
(http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2010/Tema/Veileder_for_sikkerhet_ved_store_arran
gementer.pdf ).

4)

Manglende samsvarserklæring
Der samsvarserklæring ikke foreligger:
a) Ingen tekniske feil i det elektriske anlegget, da føres ikke manglende samsvarserklæring som
avvik. Kun som anmerkning. Eier har kun en oppbevaringsplikt og vil aldri kunne lukke et
avvik for manglende dokumentasjon.
b) I anlegg med tekniske feil, føres manglende samsvarserklæring som avvik. Dette avviket tas
med inn i revisjon av virksomheten, evt. bli stående som et åpent avvik.

5)

Rapportering til DSB
DLE bruker mye tid og ressurser på rapportering til DSB. Spørsmål om når DLE skal få noe
tilbake fra DSB på grunnlag av rapporteringen reises. Statistikk, funn, feilkoder, hvor skal fokus
rettes? DLE tar i dag ut lokale statistikker, men ønsker også statistikker på landsbasis på
relevante områder.
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Kristine informerer om at SamBas til nå ikke har levert på et tilfredsstillende nivå. Bedre
rapportering gjør det enklere å ta ut ønsket data fra SamBas. Rapporteringen fra DLE er helt
nødvendig for at DSB kan ta ut data som både DSB og DLE kan bruke i sitt arbeid for elsikkerhet
og det jobbes nå med bedre resultatrapportering og statistikk fra SamBas.
6)

Telling
DSB skal ha en gjennomgang på hvordan revisjoner og verifikasjoner skal telles og rapporteres
inn til DSB. Det er tydeligvis noen uklarheter her og ulik praktisering rundt i landet. DSB kommer
med oppklarende føringer.

7)

Prosjekt
Det er utarbeidet mal for prosjektsøknad og rapportering av prosjekt. Dette skal legges ut på
dsb.no. Det skal lages en liste over prosjektene DLE har fått godkjent, slik at alle DLE kan finne
informasjon om prosjekter i hele landet.

7. Neste møte
19.11.2015 hos DSB i Tønsberg

Yvonne Stang Jessesen, referent

