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Oversendelsesbrev - Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn for 
tilsynsåret 2023 - rammer for DLEs aktiviteter 

 

 

Vedlagt følger instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2023. Instruksen er fastsatt av 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i forskrift om det lokale 

elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier (FDLE) § 12.  

 

DSB ser på elsikkerhetsarbeidet som en viktig oppgave for nettselskapene. DLE er DSB sitt ytre apparat 

for å sikre at elsikkerheten i Norge er tilfredsstillende. DSB har lagt til rette for et tettere samarbeid med 

DLE med bakgrunn i det ulykkesbilde vi ser i dag, brannårsaksstatistikk og kampen mot ulovlige 

aktører. DLE får mulighet til å omprioritere ressursbruk for å oppnå bedre elsikkerhet.  

 

Føringene i instruksen innebærer ikke noen vesentlig økning i omfanget av pålagte oppgaver for DLE, 

sett i forhold til føringene for de siste årene. 

 

I samarbeid med andre myndigheter og på tvers av DLE-områder skal myndighetsrollen være til stede.  

DSB presiserer at myndighetsrollen i nettselskapet skal utøve pålagte oppgaver etter forskrift om det 

lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier (fdle) og vedlagte instruks. Det 

er da viktig at denne myndighetsrollen er gitt tilstrekkelige ressurser. Dette vil fremover bli tema i DSBs 

tilsyn med netteier. 

 

Den gjennomførte Utredningen av elsikkerhetsforvaltningen har ikke konkludert med noe som påvirker 

nettselskapenes organisering og finansiering av DLE. DSB vil forholde seg til gjeldende regelverk og vil 

føre tilsyn etter dette. 

 

Omfanget av planlagte tilsynsaktiviteter vil være avhengig av antall tilsynsobjekter innenfor netteiers 

forsyningsområde. Det forutsettes derfor at DLE har en oversikt over det reelle antall tilsynsobjekter 

(anlegg og virksomheter).  

 

Skjema for utarbeidelse av tilsynsplan, Plan- og rapportskjema sendes ut i september. Dette skal være 

vedlegg til årsrapport ved resultatrapportering for tilsynsåret 2023.  

 

Plankalender med tidsfrister og føringer for hvordan de øvrige resultatområdene skal følges opp, er en 

del av instruksen. 
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DSB kontrollerer at nettselskapene oppfyller instruks for DLE. DSBs tilsyn med DLE i nettselskap vil 

vektlegge kontroll av myndighetsoppgavene som må utføres i nettselskapet, særlig hvis netteier kjøper 

kontrolltjenesten, jf. FDLE §14. Avvik i forhold til pålagte oppgaver vil kunne utløse bruk av 

sanksjonsmidler, jf. FDLE §§20 og 21. Når netteier inngår avtale med sakkyndige selskap(er) om kjøp 

av tjenester skal det sendes melding om dette til det regionskontoret netteier er underlagt tilsyn fra. 

 

Timepris for brannutredere for tilsynsåret 2023 er kr. 1650,- eks. mva 

 

Det tas forbehold om behov for eventuelle justeringer i rammene som følge av Justis- og 

beredskapsdepartementets føringer i tildelingsbrev til DSB for år 2023. 

 

 

Med hilsen 

for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Elsikkerhet 

 

 

Jon Eirik Holst Kristine Aarvold 

seksjonssjef sjefingeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 

 

 

 

 

 


