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Møtereferat DLE-forum 12.02.2015 – M 01/2015
Sted: DSB, Tønsberg

Fravær:

Per Fosse
Ingar Hermansen

Voss Energi AS
Repvåg Kraftlag SA

Møtet ble gjennomført etter denne reviderte agenda:
1. Åpning
-

Kristine ønsket alle velkommen til årets første møte.
Deretter en kort presentasjonsrunde hvor Erland Haugen ble introdusert som nytt medlem i
forumet.

2. Gjennomgang av referat fra siste møte (09.12.2014)


Følgende tema ble tatt opp til oppfølging fra siste møte:
DSB har ikke nummerert (siste) versjoner av listene etter endringer til KIS-leverandørene.
Ønskelig at DSB lager kurs for DLE-ansatte til høsten 2015.
FEK 2013 § 10 krever egen prøve for DLE-ansvarlig. Prøven savnes.
Kristine følger opp med tilbakemelding til neste møte.

3. Rutiner for avslutning av saker hos DLE
-

Fra diskusjonen nevnes disse innspill til forslaget som forelå:
DLE eier sakene som lokal elsikkerhetsmyndighet og skal stille ressurser til rådighet for lukking.
Viktig å vurdere elsikkerheten og risikoen hjemlet i fel.
Sakene som oversendes er en anmodning om bistand der DSB kan avslå.
Når en el.montør tilbyr sine tjenester på web oppfattes det som feil å avvise sakene etter FEK.
Å prioritere saker med høy alvorlighetsgrad er en DLE-oppgave å følge opp med tiltak.
Til saksbehandlingen: Ta forskrift for forskrift og få frem hvilke sanksjonsmuligheter som gjelder.
Se på hva som er alvorlig i forhold til fare for brann, berøring og funksjonssvikt. DLE må ta valg.
DSB bes komme med noen føringer med eksempel.
Når flere saker på samme anlegg kan disse følges opp hver for seg frem til lukking.
Ryddighet i dokumentasjonen knyttet til gode funksjonalitetsparametere i systemet er viktig.
Skrive rutiner for bruk av stenging og tvangsmulkt.
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Kontroll med el.virksomheter må prioriteres med tvangsmulkt. Her er det avdekket å være et
grått marked der mange useriøse får holde på uten å bli tatt.
Overtredelsesgebyr er iverksatt i TRV og TRS nylig.
Korte frister i saksbehandlingen presiseres.
Definisjon av jordfeil for hva som kan aksepteres før det stenges. (0,23 mA – 0,04 M.ohm)
Kristine tar med innspillene til første møte i FG 6 24.02.2015 med sikte å få på plass nye
stengerutiner. Da skal saker som sendes DSB ha høy alvorlighet og begrenses til et minimum.
DSB vil som myndighet se på og vurdere føringer for:
Når stenges deler av anlegget
Når stenges hele anlegget
NAV og hensyn til privatpersoner
Rutiner for næringsvirksomheter
«Vær varsom plakaten» ved stenging

4. Instruks DLE 2016
Fra diskusjonen nevnes disse innspill til instruksen:
DSB ønsker i utgangspunktet ingen endringer i instruksen.
DLE gis frihet til lokal risikovurdering.
Endringer i årets tilsynsplan tas opp med regionsansvarlig for DLE.
Forslag om å ta med en setning om deltagelse i konkrete prosjekt. Eks. Nasjonal arbeidsgruppe
2020. 20 % av ressursene som i dag hentes fra resultatområde 3 og 4 kan tas fra et annet
område.
Det er fortsatt uklarhet om virksomhetstilsyn og telling innenfor revisjon og verifikasjon. Skille
mellom anlegg under virksomheten med et klart skille på tilsyn og virksomheter må presiseres.
Hvordan telle revisjon vs. verifikasjon for lik rapportering til SamBas ble poengtert.
Definisjon av nyanlegg er i dag et anlegg som tilkobles som nytt.
Obligatoriske nyanlegg kommer i tillegg til 5 % for revisjoner av elvirksomheter.
Kvalitet på det som rapporteres til SamBas med presisering for:
Ukjent installatør.
Ikke registrert i Elvirksomhetsregisteret.
Installering i egen bolig.
AMS-utbyggingen genererer bekymringsmeldinger til nettselskapene og DLE
Må tas fra sak til sak etter målermontørens sjekkliste.
Risikovurdering hos DLE om behovet for tilsyn. DSB må gi føringer for ressursbruken.
Markedskontrollen og revisjoner som utføres av DLE skal med i Plan- og rapportskjemaet.
 Kristine tar med innspillene til første møte i FG 6 24.02.2015 til forberedelse før sommeren.
5. Eventuelt
-

-

Ønske om endring i veileder for brannutredere.
Brannrapporter arkiveres hos DLE og/eller sakkyndige.
Innkalling til DSB sitt Brannseminar må sendes til selskapet. Ikke direkte til brannutreder. Daglig
leder skal ha anledning til å vurdere økonomi og utbytte av deltagelse på kurs- og seminar før
påmelding på generelt grunnlag.
Eltakstmann på oppdrag finner farlige mangler. DLE skriver pålegg om at anlegget er utført av
ufaglærte og anbefales gått igjennom av registrert elektrovirksomhet.

6. Neste møte
16.04.2015 hos DSB Tønsberg
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