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Forskrift 19. juni 2013 nr 739 om elektroforetak og kvalifikasjonskrav
for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)
Forskriften som trådte i kraft 1. juli 2013, avløste forskrift 14. desember 1993 nr 1133 om
kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) og forskrift 22. november 2002 nr 1323 om registrering av
virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg (frv).
Tidligere autorisasjonsordning knyttet seg til en navngitt person hvor vedkommende gjennom en
godkjenning ble gitt rettigheter til å forestå (være faglig ansvarlig for) arbeider på elektriske anlegg
innenfor en netteiers forsyningsområde. Vedkommende ble gitt områdeautorisasjon innenfor
forsyningsområdet til en netteier, men kunne søke om og tildeles tilleggsautorisasjon innenfor
forsyningsområdet til andre netteiere. Denne forskriften krevde en godkjenning før vedkommende
kunne forestå arbeider på elektriske anlegg.
Fek regulerer imidlertid, på samme måte som frv, plikten til å registrere foretak/bedrifter som tilbyr
og utfører definerte typer arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr og oppstiller krav til
kvalifikasjoner for de som skal utføre arbeidet. Fek griper ikke inn i øvrige forskrifter fastsatt av DSB.
Dette er synliggjort i forskriftens formålsparagraf:
”§ 1 Formål
Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til
elektriske anlegg og elektrisk utstyr slik at arbeidet ikke fører til skade på liv, helse eller materielle
verdier. Med foretak menes også underenheter til et foretak.”
Krav om registrering er regulert gjennom fek § 3. Registreringen i seg selv innebærer ingen form for
godkjenning eller tillatelse, men er en forutsetning for å kunne tilby og utføre den typen arbeid som
forskriften regulerer. Det vil derfor være gjennom tilsyn at myndighetene kan følge opp at de
registrerte virksomhetene oppfyller de kravene de er underlagt og som er gitt i forskrifter fastsatt
med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (eltilsynsloven).
DLE er tillagt ansvar for å følge opp elvirksomheter som har adresse eller utfører oppdrag innenfor
netteiers forsyningsområde. Denne veiledningen beskriver hvordan DLE skal følge opp dette
ansvaret.

Foretak/bedrift
Når en virksomhet registrerer seg i Brønnøysundregistrene så blir denne tildelt et unikt
organisasjonsnummer (foretaksnummer) som identifiserer juridisk person.
Når en virksomhet er registrert i Foretaksregisteret så blir det opprettet en underenhet/bedrift under
foretaket som tildeles et eget unikt organisasjonsnummer (bedriftsnummer). Det er bedriften som
utøver aktivitet og bedriftsnummeret knytter seg til en geografisk adresse. Et foretak kan opprette så
mange underenheter/bedrifter de måtte ønske.
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Oversikt over foretak og underenheter/bedrifter finner vi i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene.
Her kan en søke opp foretak og underenheter/bedrifter med utgangspunkt i virksomhetens navn
eller organisasjonsnummer.

Det er underenhetene/bedriftene som skal være registrert. Unntaket er utenlandske foretak uten
adresse i Norge. For disse vil registreringen være knyttet til foretaksnummeret.
For nyregistrerte norske virksomheter så vil det også kunne være at registreringen blir knyttet til
foretaksnummeret i påvente av at det blir opprettet en underenhet/bedrift. Når denne er tilgjengelig
i Enhetsregisteret så skal registreringen flyttes over til underenheten/bedriften.

Elvirksomhetsregisteret
Elvirksomhetsregisteret ligger som en modul knyttet til DSBs saksbehandlingssystem SamBas. Det er
følgende fire ulike tilganger til informasjon i registeret:
Elvirksomheten har tilgang til å registrere den aktuelle virksomheten og siden endre registrerte
opplysninger i registeret ved at en person som har rettigheter til å rapportere elektronisk på vegne
av virksomheten, logger seg inn via brukerportalen Altinn.
DSB/ELS har tilgang til all informasjon og har alle rettigheter med hensyn på å endre registrerte
opplysninger og status for en registrert virksomhet.
Publikum har tilgang til å søke etter registrerte elvirksomheter via lenke på DSBs hjemmesider.
Søkeresultatet viser utvalgte opplysninger om virksomheten.
DLE har tilgang via DLE-portalen hvor en velger menypunktet «Elvirksomhetsregisteret». DLE har
lesetilgang til alle registrerte opplysninger på en elvirksomhet. I tillegg ligger det opplysninger om
tilsynsdata knyttet til utførte tilsyn med virksomheten og kontroll av utført arbeid.
(Se for øvrig brukerveiledningen som ligger tilgjengelig på åpningssiden til DLE-portalen. Klikk på
spørsmålstegnet i det grå feltet øverst på siden.)
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Med ikrafttreden av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske
anlegg og elektrisk utstyr (fek) ble registreringsplikten utvidet til å gjelde alle typer arbeid som faller
innenfor virkeområdet til forskriften, men med unntak av foretak som kun utfører arbeid knyttet til
egne elektriske forsyningsanlegg eller er pålagt lokalt elektrisitetstilsyn.

Oppfølging av registrerte elvirksomheter
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk
utstyr (fek) åpner ikke for at tilsynsmyndigheten kan foreta en forhåndsvurdering av de registrerte
opplysningene før en ny virksomhet settes i status «Aktiv» i Elvirksomhetsregisteret. Det er først
gjennom tilsyn med virksomheten at eventuelle avvik kan påpekes og legges til grunn for aktuelle
reaksjoner fra tilsynsmyndighetens side.
Ved første gangs registrering (jf vedlegg 4)
Når en virksomhet registrerer seg første gang så vil denne knyttes opp mot et ansvarlig DLE på
bakgrunn av den besøksadressen virksomheten er registrert med i Enhetsregisteret i
Brønnøysundregistrene.
Når virksomheten elektronisk sender inn registreringsmeldingen vil det automatisk genereres en epost som sendes til virksomhetens e-postadresse og e-postadressen til det DLE som er tildelt ansvar
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for tilsyn med virksomheten. Som vedlegg til denne e-posten følger det en kvittering for
registreringen som pdf-fil hvor alle de registrerte opplysningene fremkommer.
E-posten vil se slik ut i innboksen hos DLE:

Innholdet i meldingen vil være på format som angitt nedenfor, men hvor det aktuelle DLE står som
mottaker:

Et eksempel på kvittering er gitt i Vedlegg 1.
Kvitteringen vil i seg selv gi en indikasjon på om registreringen er i samsvar med gjeldende krav i fek,
men kontrollen må alltid skje ved at virksomheten søkes opp i Elvirksomhetsregisteret via DLEportalen.
I denne veiledningen har vi valgt å bl.a. benytte registreringen på BRAVIDA NORGE AS AVD VERDAL
ELEKTRO som ser slik ut når vi søker den opp:
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Kontroll av hvilken virksomhet registreringen er knyttet til
I det etterfølgende er det blant annet benyttet en registrering som synliggjør forhold som DLE skal
sjekke ut. I de fleste tilfeller vil imidlertid registreringen være i orden.
Kontrollen starter med at en åpner kvitteringen som ligger som vedlegg til den mottatte e-posten.
Kopier eller noter organisasjonsnummeret som fremkommer på kvitteringen.
Åpne søkesiden til Elvirksomhetsregisteret via DLE-portalen, legg inn organisasjonsnummeret som
søkekriterium og søk opp virksomheten.
I åpningsbildet vil en enkelt se om registreringen er knyttet til foretaket eller en underenhet/bedrift.
Dersom det ikke fremkommer noe bedriftsnummer så er registreringen knyttet til foretaket, jf den
røde ringen på utklippet nedenfor.
Navnet som fremkommer i Elvirksomhetsregisteret er det navnet som virksomheten er registrert
med i Enhetsregisteret og hentes automatisk derfra. Dersom navnet skal endres så må virksomheten
selv sørge for at dette blir gjort i Enhetsregisteret.
Besøksadressen som virksomheten legger inn i Elvirksomhetsregisteret, jf den blå ringen på utklippet
nedenfor, skal være sammenfallende med den adressen som den aktuelle underenheten/bedriften
er registrert med i Enhetsregisteret da bedriftsnummeret knytter seg til den adressen som
virksomheten er registrert med i Enhetsregisteret.
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Åpne søkesiden til Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene, legg inn organisasjonsnummeret som
søkekriterium og søk opp virksomheten.
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Beliggenhetsadressen virksomheten er registrert med i Enhetsregisteret skal være sammenfallende
med den besøksadressen virksomheten har registrert i Elvirksomhetsregisteret.
I vårt eksempel her så er beliggenhetsadressen i samsvar med den adressen den aktuelle bedriften er
registrert med i Elvirksomhetsregisteret.
Dersom det ikke er samsvar mellom adressen i Enhetsregisteret og den adressen virksomheten selv
har registrert i Elvirksomhetsregisteret så skal dette avviket fremgå av rapport til virksomheten med
opplysning om at disse adressene skal være identiske og at virksomheten enten må endre adressen i
Elvirksomhetsregisteret eller melde adresseendring til Enhetsregisteret.
Dersom disse adressene ikke er sammenfallende så vil konsekvensen også kunne være at feil DLE
tildeles tilsynsansvar for virksomheten da denne tildelingen baserer seg på beliggenhetsadressen
som er registrert i Enhetsregisteret.
Registrering knyttet til foretaket
Dersom det ikke står angitt et bedriftsnummer så er registreringen knyttet til foretaket. Normalt så
skal en registrering være knyttet til en underenhet/bedrift. Unntaket vil være utenlandske
virksomheter uten adresse i Norge og som er registrert i Enhetsregisteret som NUF (norsk utenlandsk
foretak). Disse vil imidlertid ikke være knyttet til et ansvarlig DLE.
Et annet unntak kan være nyregistrerte virksomheter hvor det ennå ikke er registrert en
underenhet/bedrift. For disse skal registreringen flyttes over til underenheten/bedriften så snart
denne er tilgjengelig i Enhetsregisteret.
Det er statistisk sentralbyrå (SSB) som ”oppretter” underenheter og tildeler disse et eget unikt
organisasjonsnummer som i Elvirksomhetsregisteret omtales som bedriftsnummer. Det tar normalt
noe tid fra et foretak registrerer seg i Brønnøysundregistrene og til det er opprettet en underenhet.
Dette medfører at i noen tilfeller så vil virksomheten knytte registreringen til foretaket dersom det
ikke er opprettet noen underenhet ved registreringen.
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Det etterfølgende eksemplet viser en registrering knyttet til foretaket.

Virksomheten ble registrert i Elvirksomhetsregisteret 15. juni 2003. Tidspunktet for når foretaket ble
registrert i Brønnøysundregistrene kan sjekkes ved søk i Enhetsregisteret.
Søkeresultatet vil være som angitt nedenfor og hvor registreringsdatoen er markert med rød ring,
dvs 6. februar 2003.
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I Enhetsregisteret fremkommer det imidlertid at foretaket har registrert underenhet med samme
adresse.

Registreringen er derfor feil ved at den er knyttet til foretaket og ikke den registrerte
underenheten/bedriften.
DLE må i slike tilfeller i sin rapport til virksomheten pålegge den å flytte registreringen fra foretaket til
underenheten/bedriften.
Dersom SSB ikke registrerer noen aktivitet i en underenhet/bedrift i løpet av 2-3 år så vil
underenheten normalt opphøre/bli slettet i Enhetsregisteret. I slike tilfeller vil en også kunne oppleve
at en nyregistrering knyttes til foretaket selv om dette ble registrert for flere år siden.
Dersom foretaket ikke har registrerte underenheter/bedrifter vil dette fremstå slik ved søk på
foretaket i Enhetsregisteret:

11

Dersom registreringen er knyttet til foretaksnummeret så kan det i noen tilfeller kreves mer
utsjekking for å avdekke om det er en bedrift under foretaket som registreringen skulle vært knyttet
til. I vedlegg 3 er det gitt et slikt eksempel.
Kontroll av andre opplysninger under fanen «Informasjon om virksomheten»

Når det gjelder de øvrige opplysningene under denne fanen så skal en påse at det i tillegg til
besøksadresse er registrert nødvendig og riktig kontaktinformasjon.
Her finner vi også opplysninger om hvilke typer arbeidsoppgaver som virksomheten tilbyr og utfører.
Begrepet «Arbeidsoppgaver» som ble innført med fastsettelsen av fek, erstatter begrepet
«Virkeområder» som ble benyttet i forrige versjon av registeret. Dette vil ha betydning for hvilke
kvalifikasjoner faglig ansvarlig må ha.
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Hvilke «Arbeidsoppgaver» som er tilgjengelige i registeret fremkommer av tabellen nedenfor.

Videre finner vi opplysninger om hvilke «Anleggs- og utstyrstyper» virksomheten mener de har
nødvendige kvalifikasjoner og kompetanse til å utføre arbeid knyttet til. Begrepet «Anleggs- og
utstyrstyper» som ble innført med fastsettelsen av fek, erstatter begrepet «Faglige virkeområder»
som ble benyttet i forrige versjon av registeret.
Hvilke «Anleggs- og utstyrstyper» som er tilgjengelige i registeret fremkommer av tabellen nedenfor.

Det er ikke lengre kobling mellom registrerte «Arbeidsoppgaver» og registrerte «Anleggs- og
utstyrstyper» da erfaringen viste at virksomhetene ikke fulgte opp dette og holdt opplysningene
ájour.
Under denne fanen registreres også opplysninger om antall ansatte som utfører arbeid knyttet til
elektriske anlegg og elektrisk utstyr samt opplysninger om hvilket DLE som er pålagt ansvar for å
følge opp virksomheten.
Antall ansatte angis i intervaller. Dersom det ikke er noen så må det også gjøres et bevisst valg ved å
velge 0.
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Nederst på siden finner vi «Saksbehandlers merknad». Her vil det vises informasjon om bakgrunnen
for at DSB har gjort endringer eller andre opplysninger om virksomheten som vil kunne ha betydning
for oppfølgingen av virksomheten. Nedenfor er vist et eksempel på slike merknader.

Kontroll av opplysninger under fanen «Faglig ansvarlige»
Under fanen «Faglig ansvarlige» finner en opplysninger om den som er registrert som faglig ansvarlig
for virksomheten. Dette er normalt én person, men det kan også være registrert flere personer som
faglig ansvarlige som overlapper hverandre eller dekker forskjellige «Arbeidsoppgaver» eller
«Anleggs- og utstyrstyper». Ansvarsfordelingen skal i tilfelle være dokumentert i virksomhetens
internkontroll.

Personopplysninger
Når det gjelder vårt eksempel så ser opplysningene relevante ut. Dagens register krever imidlertid at
faglig ansvarlig identifiseres med at hele fødselsnummeret registreres, ikke kun fødselsdatoen som
her. Dette er nå et «må felt» og det innlagte nummeret sjekkes automatisk opp mot Folkeregisteret.
Dersom det innlagte fødselsnummeret ikke er gyldig så vil ikke endringen kunne registreres.
Denne endringen krever at alle virksomheter som var registrert på det tidspunktet ny versjon av
Elvirksomhetsregisteret ble satt i produksjon, må gå inn og oppdatere informasjonen som ligger i
registeret.
Det er to grunner til at krav om registrering av fullt fødselsnummer er lagt inn i registeret.
For det første så har DSB flere ganger mottatt tips om at en registrert elvirksomhet med status Aktiv
har en registrert faglig ansvarlig som har vært død i flere år. DSB finner det svært alvorlig at en avdød
person fremdeles står oppført i et offentlig register som fremdeles yrkesaktiv. Bruk av
fødselsnummer gjør det mulig å vaske listen over faglig ansvarlige opp mot Folkeregisteret for å
avdekke slike forhold.
For det andre så ble det i forrige versjon av Elvirksomhetsregisteret foretatt en sjekk av
opplysningene som ble registrert på en faglig ansvarlig for å unngå dobbeltregistreringer. Noen
(egentlig mange) kreative sjeler fant imidlertid ut at dette kunne omgås ved å endre litt på
fødselsdatoen eller navnet og på den måten få registrert samme person flere ganger. Dette medførte
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at i dagens register så kan en og samme person være registrert på flere virksomheter eller flere
ganger på en og samme bedrift.
Med den nye funksjonaliteten vil en unngå dette, men det kreves at virksomhetene pålegges å rydde
opp i de opplysningene de har registrert.
For personer fra andre land som ikke har et norsk fødselsnummer, så vil de kunne søke
Brønnøysundregistrene om et norsk D-nummer. Dette nummeret vil også gi vedkommende adgang
til å logge seg inn via nettportalen Altinn. (En person som skal jobbe og oppholde seg i Norge i mindre
enn 6 måneder, må ha et D-nummer for å bli registrert i Folkeregisteret. Et D-nummer er nødvendig
for å få skattekort.)
For personer som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, kan det markeres at det gjelder en
utenlandsk statsborger som åpner for å registrere et annet nasjonalt ID-nummer for vedkommende.
Dette vil naturlig nok ikke bli sjekket opp mot andre registre.
Dersom dette benyttes for norske statsborgere for å omgå kontrollen mot Folkeregisteret så vil det
betraktes som dokumentfalsk og virksomheten vil bli satt i status Inaktiv uten videre varsel når dette
avdekkes.
Utdannelse
Når fek oppstiller krav om formell teoretisk utdannelse så skal nivået på utdanningen registreres
sammen med årstallet for bestått eksamen. For personer med utdanning som «Fagtekniker» så skal
type fagbrev og årstallet for bestått fagprøve også registreres.
Nivåene på teoretisk utdanning er angitt i tabellen nedenfor.

Godkjenninger
De godkjenningene faglig ansvarlig har skal registreres sammen med datoen og referansen på
godkjenningsdokumentet. Referansen vil være et AL-, AI- eller EI-nummer eller brevreferansen på det
brevet fra sentral tilsynsmyndighet som gir den aktuelle godkjenningen.
De godkjenningene som ligger tilgjengelig i registeret fremkommer av tabellen nedenfor.
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Godkjenning som «Elektroinstallatør» gis til de som består den nye installatørprøven etter fek § 7
annet ledd. Den første prøven etter ny ordning ble arrangert i slutten av mars 2014. Ingen andre enn
de med slik godkjenning skal krysse av for dette. DSB har imidlertid erfart at noen etter at det nye
Elvirksomhetsregisteret ble satt i produksjon har gått inn og registrert opplysningene for tidligere
godkjenning som «Installatør Gr. L» også på denne godkjenningen. Dette er feil og opplysningene må
fjernes fra denne godkjenningen.
Faglig ansvarlige med godkjenning som «Elektroinstallatør», «Installatør Gr. L», «Installatør Gr. H»
eller «Installatør Industri» vil i prinsippet kunne ha det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av
alle typer elektriske anlegg dersom de kan dokumentere nødvendig tilleggskompetanse og uten at de
må gå opp til noen ny prøve.
For alle andre godkjenninger så vil ikke rettighetene kunne utvides ut over det som lå i den
opprinnelige godkjenningen uten at vedkommende går opp til og består den nye prøven for
«Elektroinstallatør». Dette gjelder godkjenning som «Heisinstallatør», «Automatiseringsleder»,
«Begrenset virkefelt» og «Begrenset virkefelt everk» som alle ble gitt med hjemmel i forskrift om
kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) § 11 annet ledd.
En person med godkjenning basert på «Godkjent utenlandsk utdanning» kan heller ikke gå utover de
begrensningene som måtte fremgå av godkjenningen gitt av sentral tilsynsmyndighet.
Godkjenning som «Elektrofagarbeider» er relevant for arbeidsoppgavene «Drift og vedlikehold av
virksomhetens egne elektriske lavspenningsanlegg» (den tidligere bedriftselektrikerordningen) og
«Reparasjon av elektrisk utstyr».
For reparasjon av elektromedisinsk utstyr så kreves samtykke fra sentral tilsynsmyndighet.
Godkjenning som «Faglig ansvarlig for offentlig kontroll» gis til de som består egen prøve, jf fek §§ 10
og 7 annet ledd. Prøven inngår som øverste modul i DLE-skolen. (Denne prøven er ennå ikke
etablert.)
Opplysningene om registrerte «Arbeidsoppgaver» og «Anleggs- og utstyrstyper» skal vurderes opp
mot de registrerte opplysningene om faglig ansvarliges kvalifikasjoner (utdannelse og
godkjenninger).
Dersom en klikker på valget «Vis historikk» så får en opp oversikt over virksomheter hvor
vedkommende har vært ansatt tidligere.
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I dette tilfellet så var det ikke registrert tidligere arbeidsgivere.

Når DLE mottar melding om registrering av en ny virksomhet innenfor netteiers forsyningsområde
skal de følge opp denne innen 2 uker etter at de har mottatt meldingen. Dette innebærer at de
registrerte opplysningene skal sjekkes ut slik som angitt ovenfor. Avvik i forhold til hvilken virksomhet
registreringen er knyttet til skal påpekes i rapport til virksomheten.
DLE skal også pålegge virksomheten å sende inn dokumentasjon på relevante opplysninger knyttet til
registreringen av faglig ansvarlig (kopi av eksamensbevis og godkjenninger), jf brevmal gitt i vedlegg
2. DLE skal kreve dokumentasjon på at faglig ansvarlig har de kvalifikasjonene som vedkommende er
registrert med og at vedkommende er ansatt i samsvar med kravene i fek § 5 (ansettelseskontrakt og
stillingsbeskrivelse).
I den grad DLE er kjent med at de registrerte opplysningene er korrekte og kan gå god for disse så vil
det ikke være behov for kreve disse dokumentene innsendt på nytt, men dokumentasjon på faglig
ansvarliges tilknytning til virksomheten (ansettelseskontrakt og stillingsbeskrivelse) skal alltid sjekkes.
Krav om innrapportering av gjennomført kontroll
Gjennomgangen av de registrerte opplysningene skal alltid rapporteres inn elektronisk til DSB som
gjennomført tilsyn med virksomheten. Tilsynet rapporteres inn som «Dokumenttilsyn» (Kode: D),
«Tilsyn uten obligatoriske kontrollpunkter» og knyttes til virksomhetens organisasjonsnummer.
(Virksomhetens elvirksomhets-ID skal ikke benyttes da denne kun skal benyttes ved innrapportering
av kontroll av utført arbeid.)
Innrapportert tilsyn vil da fremkomme under fanen «Tilsyn med virksomheten» slik som vist på
skjermbildet nedenfor.
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Dersom en klikker på det aktuelle tilsynet så får en opp opplysninger om det aktuelle tilsynet slik som
vist nedenfor.
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Ved senere endring av registrerte opplysninger
Når en registrert elvirksomhet sender inn melding om endringer i registrerte opplysninger vil det
automatisk genereres en e-post som sendes til virksomhetens e-postadresse og e-postadressen til
det DLE som er tildelt ansvar for tilsyn med virksomheten. Som vedlegg til denne e-posten følger det
en kvittering for registreringen som pdf-fil hvor alle de gjeldende opplysninger fremkommer.
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Når DLE mottar melding om endring i registrerte opplysninger knyttet til en allerede registrert
virksomhet innenfor netteiers forsyningsområde skal også dette følges opp innen 2 uker etter at de
har mottatt meldingen.
E-posten vil se slik ut i innboksen hos DLE:

Innholdet i meldingen vil være på format som angitt nedenfor (hvor det aktuelle DLE står som
mottaker):

Den vedlagte pdf-filen inneholder gjeldende opplysninger etter endringer. For å sjekke ut hvilke
opplysninger som er endret så må virksomheten søkes opp i Elvirksomhetsregisteret via DLEportalen, jf skjermbildet nedenfor.
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Når en klikker på fanen «Endringslogg» så får en opp oversikt over hvilke endringer som er gjort og
hvor de siste endringene ligger øverst på siden.

DLE skal vurdere om de endringene som er gjort krever videre oppfølging. Endring av faglig ansvarlig
eller registrerte kvalifikasjoner for faglig ansvarlig skal følges opp som ved første gangs registrering,
dvs at DLE skal pålegge virksomheten å sende inn dokumentasjon som bekrefter de endrede
opplysningene knyttet til registrering av faglig ansvarlig, jf brevmal gitt i vedlegg 2.
Gjennomgangen av de registrerte opplysningene skal, uavhengig av om dette krever videre
oppfølging, alltid rapporteres inn elektronisk til DSB som gjennomført tilsyn med virksomheten på
samme måte som ved oppfølging av en virksomhet ved første gangs registrering. Dette tilsynet vil på
samme måte bli liggende under fanen «Tilsyn med virksomheten». Tilsynet rapporteres inn som
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«Dokumenttilsyn» (Kode: D), «Tilsyn uten obligatoriske kontrollpunkter» og knyttes til virksomhetens
organisasjonsnummer. (Virksomhetens elvirksomhets-ID skal ikke benyttes da denne kun skal
benyttes ved innrapportering av kontroll av utført arbeid.)
Innrapportert tilsyn vil da fremkomme under fanen «Tilsyn med virksomheten».
Virksomheter som står i status «Med dispensasjon» eller «Midlertidig tjenesteyting» vil automatisk
bli satt i status «Inaktiv» ved utløpet av dispensasjonen/den midlertidige tjenesteytingen.

Tilsyn med registrerte elvirksomheter
Tilsyn med virksomheten
Ordinært tilsyn med en registrert elvirksomhet skal utføres i samsvar med føringer gitt i årlig instruks
fra DSB.
Tilsynet skal rapporteres inn på ordinær måte og knyttes til det organisasjonsnummeret som den
aktuelle virksomheten er registrert på. Normalt vil dette være bedriftsnummeret. Tilsynet vil da
fremkomme under fanen «Tilsyn med virksomheten» i Elvirksomhetsregisteret.
Registrerte foretak/bedrifter som er slettet i Enhetsregisteret
Ved søk etter en underenhet/bedrift i Enhetsregisteret som viser seg å være opphørt/slettet så vil
dette fremkomme som vist nedenfor.

Dette er foretakets/bedriftens status i Enhetsregisteret og ikke nødvendigvis sammenfallende med
status i Elvirksomhetsregisteret hvor dette må endres manuelt av DSB.
Dersom en registrert underenhet/bedrift opphører i Enhetsregisteret på grunn av manglende
aktivitet, så vil ikke registreringen i Elvirksomhetsregisteret være gyldig og bedriften skal også settes i
status «Opphørt» i Elvirksomhetsregisteret. DLE skal gi melding til DSB når de oppdager at en
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registrert Elvirksomhet er slettet i Enhetsregisteret. DSB vil da endre status på den aktuelle
virksomheten i Elvirksomhetsregisteret til «Opphørt».
Kontroll av utført arbeid
Kontroll av utført arbeid skal rapporteres inn som tilsyn med et elektrisk anlegg tilhørende en
tredjepart. Rapporten skal sendes til eier av anlegget og organisasjonsnummeret som angis skal være
eiers dersom dette er en virksomhet. Dersom eier er en privatperson så skal dette feltet være tomt.
Innrapporteringen skal imidlertid inneholde elvirksomhets-ID til den utførende virksomheten.
Slike tilsyn vil fremkomme under fanen «Kontroll av utført arbeid» for den aktuelle virksomheten i
Elvirksomhetsregisteret, jf eksemplet nedenfor.

Ved å klikke på det enkelte tilsyn vil en få opp informasjon med innrapporterte tilsynsdata for dette,
jf eksemplet nedenfor.
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Virksomheter som ikke er registrert i Elvirksomhetsregisteret
Virksomheter som tilbyr og utfører arbeid som omfattes av registreringsplikten uten å være registrert
i Elvirksomhetsregisteret skal alltid følges opp.
Det vil alltid være en prioritert oppgave å fjerne slike aktører fra markedet. Denne veiledningen
legger imidlertid ikke føringer for behandlingen av slike saker.
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Vedlegg 1
Eksempel på kvittering for registrering
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Vedlegg 2
Brevmal – anmodning om dokumentasjon fra nyregistrert elvirksomhet
[Tilsynsobjekt]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]
Deres ref:

Vår ref:
[Arkiv/journalnr.]

Saksbehandler:

[Sted og dato]

[Navn]

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og
elektrisk utstyr – Pålegg om innsending av dokumentasjon
Med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (eltilsynsloven) § 9 har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) pålagt [nettselskapets
navn] gjennom det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) å føre tilsyn med registrerte virksomheter innenfor
nettselskapets forsyningsområde.
DLE ved [nettselskapets navn] har mottatt melding om at [virksomhetens navn] ble registrert i det
sentrale Elvirksomhetsregisteret [Dato]. Virksomheten er registrert med [navn på faglig ansvarlig(e)]
som faglig ansvarlig.
I henhold til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og
elektrisk utstyr (fek) § 5 skal den som har det faglige ansvaret utøve arbeidet og være tilgjengelig
innenfor foretakets normale arbeidstid. Den som har det faglige ansvaret kan ikke samtidig inneha en
stilling med sammenfallende eller delvis sammenfallende arbeidstid i et annet foretak. Den som har
det faglige ansvaret skal videre gitte kvalifikasjonskrav, jf fek § [velg den paragrafen som er relevant
for den aktuelle virksomheten – 7, 8 eller 9].
Med hjemmel i lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 5 og forvaltningsloven § 14
ber vi om følgende dokumentasjon:
-

Dokumentasjon på at faglig ansvarlig innehar de kvalifikasjoner vedkommende er
registrert med (kopi av vitnemål fra teoretisk utdanning og godkjenninger)
Dokumentasjon på faglig ansvarliges tilknytning til virksomheten (kopi av
ansettelseskontrakt og stillingsbeskrivelse)

De pålegges innen [Dato en uke etter brevets dato] å gi de opplysninger som er nevnt ovenfor.
Vi gjør oppmerksom på at De etter forvaltningsloven § 14 kan klage over pålegget om å gi
opplysninger til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Klagen må fremsettes innen
3 dager. En eventuell klage sendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Dersom ovennevnte dokumentasjon ikke er mottatt innen angitt dato så vil DLE gi beskjed til DSB om
at virksomheten ikke har fremlagt dokumentasjon på at den oppfyller kravene for å være registrert i
Elvirksomhetsregisteret. DSB vil på bakgrunn av dette sette virksomheten i status ”Inaktiv” i
registeret. Dette innebærer at virksomheten ikke lovlig kan påta seg eller utføre oppdrag med
utførelse og vedlikehold av elektriske anlegg inntil ovennevnte krav er dokumentert oppfylt.
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Vedlegg 3
Eksempel på registrering knyttet til foretak
NB: De etterfølgende skjermdumpene i dette eksemplet er hentet fra tidligere versjon av
Elvirksomhetsregisteret og vil se annerledes ut i dagens versjon, men de feilregistreringene som
eksemplet bygger på er nå rettet opp. I eksemplet har en også valgt å benytte oppslag i HMSetatenes felles tilsynsdatabase for å søke etter underenheter/bedrifter under foretaket. Det samme
kan imidlertid nå også gjøres ved søk i Enhetsregisteret.
Kontroll av om et foretak har underenheter/bedrifter kan gjøres ved søk i HMS-etatenes felles
tilsynsdatabase (FTD). DLE er gitt følgende brukernavn og passord:
Brukernavn: GjestDSB
Passord: 246gDSB
Etter innlogging velger en Søk og Foretaks- og bedriftssøk i venstremenyen.

En kommer da til et søkebilde hvor en kan legge inn virksomhetens navn eller foretaks/bedriftsnummer som søkekriterium.
Dersom registreringen er knyttet til foretaksnummeret så kan det i noen tilfeller kreves mer
utsjekking for å avdekke om det er en bedrift under foretaket som registreringen skulle vært knyttet
til. I det valgte eksemplet nedenfor så er det knyttet en registrering til foretaket (foretaksnummer
983480535).
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Søkeresultatet viser antall treff på søket.

Når en klikker på ”Fortsett” så kommer det opp en oversikt over de foretak og bedrifter som
oppfyller søkekriteriet.
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Søk på det aktuelle foretaksnummeret i FTD viser at foretaket har en registrert underenhet/bedrift
med samme adresse som foretaket. For foretak med én underliggende bedrift så er dette normalt.
For å sjekke om registreringen feilaktig er knyttet til foretaket og ikke den underliggende bedriften så
kan en benytte bedriftsnummeret som søkekriterium i Elvirksomhetsregisteret. Vi får da opp
følgende resultat:

Vi ser da at den underliggende bedriften også er registrert i Elvirksomhetsregisteret og registreringen
på foretaksnummeret fremstår som en egen registrering som krever videre utsjekking.
Når vi henter opp igjen registreringen på foretaket, jf kopi av skjermbilde nedenfor, og ser på
adresser og kontaktinformasjon for den registrerte virksomheten så ser en først og fremst at det ikke
er samsvar mellom adressen under navnet og de to adressene som står øverst på fanen for
virksomhetsdata.
Adressen direkte under navnet er den adressen virksomheten er registrert med i Enhetsregisteret,
dvs i dette tilfellet foretakets adresse (markert med rød ring). Dette er den offisielle adressen for den
registrerte virksomheten og denne skal være identisk med en av adressene som er ført opp under
virksomhetsdata (markert med blå ring).
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Adressene som virksomheten selv har lagt inn ved registreringen er i Skien mens foretaket i henhold
til Enhetsregisteret er beliggende i Oslo. Under kontaktinformasjon er det oppgitt et telefonnummer
som også indikerer en beliggenhet utenfor Oslo. Søk på dette nummeret i telefonkatalogen gir treff
på et firma med denne adressen i Skien. Her finner en også ytterligere et firma på egen adresse i Oslo
og ett med adresse Sandnes. Ingen av disse er imidlertid registrert i Enhetsregisteret som
underenheter/bedrifter under foretaket.
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I dette tilfellet vil beskjeden til den registrerte virksomheten med adresse i Skien være at denne må
registreres i Enhetsregisteret som underenhet/bedrift under foretaket og at registreringen må
knyttes til denne bedriften.
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Vedlegg 4
Oversikt over sidene som virksomheten ser ved førstegangs registrering og
ved endring av registrerte opplysninger
Åpningssiden
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Innledningsside før registreringen starter

35

Side for registrering av informasjon om den som er ansvarlig for registreringen

(Obligatoriske felter er markert med *.)
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Side for registrering av informasjon om virksomheten

(Obligatoriske felter er markert med *.)
Dersom det ikke er ansatte i en gruppe så må dette markeres med aktivt valg av 0.
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Side for registrering av arbeidsoppgaver som virksomheten tilbyr og utfører

Arbeidsoppgaven ”Utføre oppgaver på vegne av DLE (sakkyndig selskap) kan ikke
kombineres med noen av de andre arbeidsoppgavene.
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Side for registrering av opplysninger om faglig ansvarlig

Ved førstegangs registrering vil siden se ut som ovenfor. Det klikkes da på
menyknappen ”Registrer ny”.
Allerede registrerte faglig ansvarlige fremkommer av navneliste øverst på siden. For
å endre opplysninger eller slette en registrert faglig ansvarlig så benyttes
menyknapper ut for det aktuelle navnet.
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Side for registrering av opplysninger om faglig ansvarlig

(Obligatoriske felter er markert med *.)
Registreringen krever nå at det legges inn fullt fødselsnummer, dvs 11 siffer. Dette
sjekkes automatisk opp mot Folkeregisteret.
Dersom vedkommende ikke har norsk fødselsnummer eller har søkt
Brønnøysundregistrene og fått tildelt et D-nummer, må dette markeres og det kreves
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da at det registreres et nasjonalt identitetsnummer fra vedkommendes hjemland.
Når vedkommende skal være faglig ansvarlig for type arbeid hvor det stilles krav til
teoretisk utdanning, så skal dette markeres og det skal registreres året for
avsluttende eksamen.
For utdanning som fagtekniker så kreves det i tillegg angitt type fagbrev og året for
bestått fagprøve.
Når det gjelder godkjenninger så er alternativene vist nedenfor sammen med
tilleggsopplysninger som skal registreres.
Personer som har fått godkjenning til å videreføre yrket i Norge på bakgrunn av
utdanning og praksis i et annet land skal kun benytte ”Godkjent” utenlandsk
utdanning” og ingen av de andre alternativene.
”Elektroinstallatør” indikerer bestått prøve etter forskrift om elektroforetak og
kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) og
disse vil ha fått et installatørbevis med et ”EI-nummer” (ElektroInstallatør-nummer).
Første prøve ble avholdt i slutten av mars 2014.
De som har bestått prøve for Installatør Gr. L (og Installatør Gr. H) eller Installatør
Industri etter tidligere forskrifter skal ikke hake av for denne.

41

42

Side for registrering av anleggs- og utstyrstyper
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Siste side viser et sammendrag av de registrerte opplysningene før innsending (feil er markert)
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