Møtereferat DLE-forum 20.02.2017

kl 09:30 – 14.00

Sted: DSBs hovedkontor Tønsberg
Tilstede:
Tommy Skauen
Kristine Aarvold
Pål Ofstad
Erland Haugen
Annar Lie
Frode Remvang
Per Fosse
Ingar Hermansen
Helge M. Andersen
Paul K Hermansen

Infratek Elsikkerhet AS
DSB ELS/ELA
Skagerak Energi AS
Gudbrandsdal Energi AS
Trønder Energi Nett AS
Hafslund Nett AS
Voss Energi AS
Repvåg Kraftlag SA
BKK Elsikkerhet AS
DSB TRV

Agenda for møtet:
-

Åpning, orientering fra DSB
Virksomhetstilsyn med fokus på eier
Tema for DLE-konferansen 2017
Tema tilsyn med DLE og sakkyndige selskaper, noen refleksjoner fra DSB
Annet

1. Åpning
Kristine ønsket velkommen.
Gjennomgang av referat fra forrige møte.
Kommentarer:
 Pkt. 2 dato i på forrige møte var referert feil.
 DLE- forum ytret ønske om noe mer utfyllende referater i framtiden.
Orientering fra DSB (Kristine)
 Over 200 brannvesen og DLE over hele landet har deltatt i lokale arrangementer som del
komfyrvaktkampanjen 2017. Målet var å få økt oppmerksomhet rundt komfyrbrannene og få flest
mulig til å skaffe seg komfyrvakt. Tilbakemeldingen fra deltakerne er udelt positivt. Et unntak var
et DLE som ikke deltok til tross for brannvesens henvendelse.
 Informasjonsfilmene som er finansiert med blant annet DLE midler fra Hafslund Nett AS er ferdig.
Filmene ligger på Youtube og fritt for alle å bruke.
Lader du smart:
https://www.youtube.com/watch?v=hj_Om9MZh5M
Holdninger til strømbruk:
https://www.youtube.com/watch?v=UGrslbsYTwg&t=9s
Tørrkoking:
https://www.youtube.com/watch?v=CEVmgfLnQR8&t=3s
Reklamefilm om lading:
https://www.youtube.com/watch?v=gLQfh1lFIdI


På DSB.no.er det lagt ut flere dokumenter. Her finner en nå blant annet søknadskjema for
prosjekter som DLE kan bruke.

2. Virksomhetstilsyn med fokus på eier (Annar og Helge)
Prosjektet virksomhetstilsyn med fokus på eiers ansvar er i gang. Dette er et prosjekt som DLE ved
Trønder Energi AS og BKK Nett AS samarbeider om. Mandatet for prosjektet ble gjennomgått og
Annar orientert om status hos DLE i Trønder Energi AS. Her har en gjennomført to tilsyn på
næringseiendommer med forskjellig innfallsvinkel. Videre har en sett på hvordan andre tilsynsetater
gjennomfører tilsvarende tilsyn.
Helge orienterte om utfordringene en har møtt på når en ser på tilsynstyper som er beskrevet i
"Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil" og DLEs instruks.
Kontrolltype inspeksjon sett opp mot revisjon vil sannsynligvis bli utfordret.
Kommentar fra DSB
Det er ikke noe i mandatet som hindrer DLE i å gjennomføre alle typer kontroller iht til de føringer og
definisjoner som ligger i "Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles
tilsynsprofil".
Evaluering av prosjektet vil evt. avdekke andre innfallsvinkler og tilsynstyper som kan implementeres
i framtidige instrukser.
3. Tema tilsyn med DLE og sakkyndige selskaper, noen refleksjoner fra DSB (Paul)
DSB vil i år sette fokus på DLE og deres oppgaver. Det er planlagt revisjoner av de største
nettselskapene og sakkyndige selskap.
Vi har registrert at sammenslåing av nettselskap og konsesjonsområder ikke har ført til større DLE
miljøer, snarere tvert imot. DSB vil i denne tilsynsrunden kartlegge status i disse DLE sett opp imot
kravene som er i lov og forskrift for DLE.
Risikovurderingene som ligger til grunn for ressursbehovet i DLE vil bli et av hovedtemaene i tilsynet.
Tilsynet vil se på om netteier har tilstrekkelig ressurser til å evaluere og følge opp kjøpte tjenester
(bestillerkompetanse).
Tilsynet også vil ha fokus på ressurser og kompetanse for å avdekke og utføre alle oppgavene som
er tillagt myndighetsutøvelsen på en tilfredsstillende måte.

4. Forslag til tema for DLE-konferansen 2017 (Kristine)
DLE og lokale risikovurderinger i forhold til virksomheter og anlegg kan være utfordrende. Vi har
registrert at ett DLE har ønsket tilgang til DSB som base på virksomheter som oppbevarer farlige
stoffer (FAST). Dette ser vi som svært positivt og vi tror basen vil være nyttig for alle DLE i deres
kartlegging av sitt lokale risikobilde.
Det er ønskelig at en i år har ett innlegg på DLE konferansen om risikovurderinger som kan belyse
DLE sin utfordring i risikokartleggingen av virksomheter og anlegg i sitt området.

5. Elsikkerhetsprosjektet (Kristine)
Sluttrapport – helhetlig gjennomgang av DSBs arbeid med elsikkerhet
Det er gjennomført en strategisk gjennomgang av elsikkerhetsområdet for hvordan ivareta
samfunnssikkerheten i lys av strukturelle endringer knyttet til ny teknologi, endringer i risikobildet, nye
aktører, nye energikilder og nye forbruksmønstre.
Hensikten med gjennomgangen er å synliggjøre utfordringene på elsikkerhetsområdet og identifisere
forbedringspunkter i elsikkerhetsarbeidet. Dette skal igjen danne et grunnlag for en mest mulig
rasjonell og effektiv forvaltning av el-tilsynsloven med underliggende forskrifter.

Bransjen og andre interessenter har vært bredt involvert, både i dette prosjektet og i et DSB/NEKprosjekt som er blitt benyttet som kilde til vårt arbeid.
Bransjen kan komme med tilbakemelding i forhold til hvordan deres bransje ser på temaene som er
behandlet i rapporten. DSB vil utarbeide en egen rapport med de innspillene vi får fra bransjen og
andre. Fristen som bransjen har for en slik tilbakemelding er 22.mars. Dersom DLE har innspill og
kommentarer må de bruke egen bransjeorganisasjon.
31.mars vil vi invitere bransjen til en konferanse i DSBs lokaler i Tønsberg der temaene i rapporten vil
bli nærmere belyst samtidig som eventuelle innspill fra bransjen gjennomgås.
Medlemmer i DLE forum ytret ønske om å bli invitert. Kristine tar dette opp internt.
Rapporten og DLE
Rapporten inneholder også tema om DLE. Dette innebærer ikke noen umiddelbar endring i instruks
og oppdrag til DLE. Rapporten kan evt. føre til at FDLE forskriften blir vurdert revidert. Pr. dato er det
mest sannsynlig at FEL blir prioritert i ELS sitt arbeid med å revidere forskrifter.
Rapporten og prosjekter
Det vil sannsynligvis bli generert tre prosjekter som følge av rapporten.
Disse tre er:
1. Finansiering av DSBs elsikkerhetsarbeid.
2. Evaluering av Elvirksomhetsregisteret og registreringsordningen.
3. Gebyr for vurdering av utenlandske virksomheter og fagarbeidere.

Rapporten vil bli publisert på www.dsb.no
6. Annet




Ingar Hermansen tok opp sak om reaksjoner iht. FEK §4. Uten å gå i detalj i den aktuelle saken
er det viktig at evt. reaksjoner fra DSB med hjemmel i FDLE § 4 er basert på manglende retting
av på rapporter fra DLE med vedtak som er endelig og ikke kan påklages.
Frode Remvang ønsker at vi til neste møte ser på premissene som ligger i gjennomføring av en
byggeplasskontroll.
Erland Haugen, Gudbrandsdal Energi AS opplyser at han slutter i DLE. Erstatter for han er ikke
utnevnt. DLE forum takker for et god samarbeid og ønsker lykke til i ny jobb.

Referent Paul Kaarbø Hermansen

