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1.1

ELEKTRISK UTSTYR OG
ANLEGG SKAL IKKE FREMBY
FARE
Elektrisitet er avgjørende for alt i samfunnet.
Samtidig har elektrisitet alltid vært forbundet med
potensiell fare for liv, helse og materielle verdier.
Mange mennesker har mistet livet eller blitt
påført alvorlige skader som følge av blant annet
strømgjennomgang under arbeid, fritid og lek.
Mange har mistet sitt hjem eller sine kjære etter
branner med elektrisk årsak.
Det stilles krav til elsikkerhet for å forebygge at
elektriske anlegg og utstyr frembyr fare for liv, helse
og materielle verdier. Ambisjonen er at produksjon,
overføring og bruk av elektriske anlegg og utstyr skal
være trygt – for oss alle.

1.2

DET GRØNNE SKIFTET
BETYR ØKT ANVENDELSE AV
ELEKTRISITET
Elsikkerhets-Norge står overfor store og spennende
muligheter. Økt anvendelse av elektrisitet er en
viktig del av «det grønne skiftet". Transportsektoren
skal elektrifiseres. Det er økt investering i solceller,
samtidig bygges det vindkraft og det utvikles stadig
forbedrede lagringsteknologier. Vi får smarte hus og
avansert styring av høyteknologisk elektrisk utstyr.
Produksjonsanlegg for vannkraft rehabiliteres, og det
er planlagt investeringer i det norske strømnettet for
140 milliarder kroner frem til 2025. Investeringene
skal gi tryggere strømforsyning og legge til rette for
nye forbruksvaner og økt bruk av fornybar energi.
Det nye som skal bygges ut må være i samsvar
med krav i regelverk, for å sikre trygge og robuste
løsninger som ivaretar elsikkerheten.
Det er sentralt at hensynet til elsikkerhet integreres
i teknologiutvikling og -utnyttelse, slik at alt det
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smarte også er sikkert. En slik rask og omfattende
utvikling stiller store krav til at også myndighetene
klarer å omstille sitt arbeid, for å imøtekomme
endringsbehovene.

1.3

ELSIKKERHET ER
EN VIKTIG DEL AV
SAMFUNNSSIKKERHETEN
I dagens moderne samfunn stanser det meste opp
hvis strømforsyningen svikter, særlig over lenger tid.
Bortfall av strøm vil i økende grad kunne medføre
fare i vårt høyteknologiske samfunn. DSB og andre
myndigheter sitt arbeid med å ivareta sikkerheten
ved elektrisk utstyr og anlegg, er en viktig del av
samfunnssikkerheten. Robust energiforsyning er en
viktig del av regjeringens arbeid med å videre-utvikle
totalforsvaret og følge opp NATOs grunnleggende
forventninger til motstandsdyktige kritiske
samfunnsfunksjoner.1 DSBs arbeid med elsikkerhet
inngår som en integrert del av dette arbeidet.

1.4

OPPDRAG FRA JUSTISOG BEREDSKAPS
DEPARTEMENTET
Justis- og beredskapsdepartementet har gjennom
tildelingsbrev for 2016 gitt Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap i oppgave å gå
gjennom elsikkerhetsområdet med hensyn på å
innføre et mer risikobasert tilsyn og utrede en
modell for fremtidig godkjenning av utenlandske
fagarbeidere.
Innføringen av et mer risikobasert tilsyn og en ny
modell for godkjenning av utenlandske fagarbeidere
har vist seg å være svært utfordrende innenfor
1

Se Meld. St. 10 (2016−2017): Risiko i et trygt samfunn. Oslo, Det
kongelige Justis- og beredskapsdepartement.

B a kg r u nn f or pros j e k t e t

dagens rammer for Elsikkerhetsavdelingen.
DSBs direktør ba derfor i sitt disponeringsskriv
til DSBs elsikkerhetsavdeling for 2016 om en
helhetlig gjennomgang av elsikkerhetsområdet for
å vurdere alternativ virkemiddelbruk herunder
ny finansieringsordning. Med forankring i dette
oppdrag fra departement og direktør ble det etablert
et eget prosjekt for en helhetlig gjennomgang av
behov, utfordringer og aktuelle tiltak.

Foto: Colourbox.com
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S a m m e ndrag

I kapittel 3 redegjøres det for prosjektoppdraget.
Prosjektets mandat har vært å beskrive Elsikkerhetsavdelingens (ELS) ansvarsområde i dag, beskrive
risikobildet, synliggjøre utfordringer og muligheter
og identifisere utviklings- og forbedringspunkter i
elsikkerhetsarbeidet.
På grunn av farene forbundet med elektrisitet har
det helt fra de første årene med elektrisitetsbruk i
Norge blitt ansett som en statlig oppgave å stille krav,
informere og føre tilsyn med sikkerheten knyttet
til elektrisk utstyr og anlegg. Det gis et historisk
tilbakeblikk på dette i kapittel 4.
DSB er nasjonal elsikkerhetsmyndighet og
forvalter el-tilsynsloven. I kapittel 5 redegjøres
det for direktoratets rolle og ansvar, organisering,
virkemidler og oppfølging av elsikkerheten.
Kravene til elsikkerhet gjelder for alle typer
virksomheter, som for eksempel nettselskaper,
maritim industri, fabrikker, butikker, kontorer,
organisasjoner, statlige og kommunale virksomheter,
gårdsbruk, leger, tannleger, helseinstitusjoner,
borettslag og sameiere, produsenter og de som
omsetter elektrisk utstyr. Kravet gjelder også
for eiere av samfunnskritiske virksomheter og
storulykkebedrifter. Det stilles i tillegg bestemte
krav til virksomheter og fagfolk som skal arbeide på
elektriske anlegg, og tekniske krav til utførelsen av
både elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
Det gis i kapittel 5 også en oversikt over
ressurssituasjonen i direktoratet, og en omtale av
delegerte oppgaver.
I kapittel 6 presenteres nøkkeltall som blant annet
viser høy aktivitet innen tilsyn.
I utøvelsen av forvaltningsansvaret innen elsikkerhet
har direktoratet en faglig grenseflate med et
stort antall andre statlige myndigheter. Et utvalg
av disse grenseflatene presenteres i kapittel 7.
Det vil fremover bli behov for økt samarbeid
og samhandling, både på grunn av teknologisk
utvikling og andre utviklingstrekk i samfunnet og
fordi arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
krever samvirke. Ressursene må finne hverandre.
Det kan derfor også være grunn til å gjøre nærmere
vurderinger av grenseflater og oppgavefordeling
mellom statlige myndigheter og andre aktører.
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Selv om det på mange måter har vært en positiv
utvikling på elsikkerhetsområdet, skjer det fortsatt
for mange uønskede hendelser. Det gis en beskrivelse
av dette i kapittel 8.
Rapporten beskriver videre (kapittel 9) trender av
betydning for elsikkerheten:
• Endringer innen elektrisitetsproduksjon og
-forsyning.
• Digitalisering og fjernstyring.
• Endringer i energibransjen.
• Endringer på forbrukersiden.
• Økte klimapåkjenninger.
• Strukturelle og demografiske endringer i
samfunnet.
Eksempler på endringer av betydning for
forvaltningen av elsikkerhet fremover, er:
• Planene om meget store investeringer i nye
elektriske anlegg.
• Elektrifisering av transportsektoren.
• Økt antall strømkunder som også selv vil
produsere energi.
• Sårbarheter knyttet til styringssystemer.
• Reorganiseringer.
• Internasjonalisering.
• Arbeidslivskriminalitet.
• Import av elektrisk utstyr utenfra EU/
EØS-området.
• Elektrisk utstyr med innebygd programvare og
integrerte kommunikasjonsløsninger.
• Høye effektuttak.
• Mange gamle elektriske anlegg.
• Økte klimapåkjenninger som påvirker elektrisk
utstyr og anlegg.
• Økende antall eldre og pleietrengende mennesker
som blir boende hjemme.
• Stadig økende sårbarhet for feil i elektrisk utstyr
og anlegg.
I kapittel 10 og 11 beskrives ambisjoner og
utfordringer/behov fremover. Mange og samtidige
endringer fremover, vil utfordre direktoratets
kapasitet til å følge opp elsikkerheten i full bredde.

S a m m e ndrag

Som myndighetsorgan er det alltid viktig å balansere
behov for bruk av ulike virkemidler. Konkret påpeker
prosjektet (kapittel 11.13) behov for å:
• Forsterke analysekapasiteten.
• Forsterke arbeidet med regelverks- og
normutvikling.
• Effektivisere behandlingen av søknader om
godkjenning av kvalifikasjoner fra utlandet.
• Gjennomgå Elvirksomhetsregisteret.
• Forsterke samarbeidet med andre myndigheter og
organisasjoner.
• Ta initiativ for å styrke nødstrømberedskapen.
• Videreutvikle tilsynsvirksomheten.
• Øke innsatsen mot useriøse aktører.
• Styrke oppfølgingen av delegerte oppgaver.
• Forsterke kapasiteten til evaluering og gransking.
• Gjennomgå og gjøre endringer i
finansieringssystemet.
• Holde høy oppmerksomhet på rekruttering,
kompetanseoverføring og organisering.
• Gjennomgå grenseflater med andre myndigheter.

Det presiseres fra prosjektet at utgangspunktet for
både konsepter og vurderinger er dagens budsjettramme, og at det blant annet er lagt inn ulike
finansieringsordninger i konseptene. Prosjektet
viser også til Oslo Economics sine beskrivelser
av usikkerhet i vurderingene av ikke-prissatte
virkninger (risiko ved å miste nøkkelressurser i en
omstillingsfase, effekt av ulike modeller for tilsyn), se
kapittel 13.2.5.
Prosjektet påpeker at det i en eventuell oppfølgende
prosess i form av videre oppdrag, er viktig også å se
på hvordan elementer fra de ulike konseptene kan
settes sammen (kombineres).

Kapittel 12 beskriver alternative konsepter for
innretningen og utviklingen av elsikkerhetsarbeidet
fremover. Det beskrives tre ulike tenkbare
alternativer. Konseptene er utformet for å møte
utfordringer og behov som er beskrevet, uten å endre
dagens økonomiske rammer for elsikkerhetsarbeidet.
Alle konseptene innebærer derfor en omprioritering
av oppgaver. Alternativene er konseptuelt forskjellige
for å illustrere ulike tilnærminger og få en bredest
mulig drøfting av muligheter. Ut over 0-alternativet
(dagens situasjon), beskrives tre konsepter:
• Effektivisering.
• Regionale kompetansemiljøer.
• Samling av ressursene.
I kapittel 13 er det lagt inn et sammendrag av
den samfunnsøkonomiske analysen som er gjort
av konseptene. Denne analysen er utført av Oslo
Economics. I kapitlet beskrives hvilken metode
som er anvendt, vurderinger som er gjort av
prissatte- og ikke-prissatte virkninger, en samlet
samfunnsøkonomisk vurdering og anbefalinger.
Oslo Economics anbefaler en videre utredning av
alternativene med regionale kompetansemiljøer
(konsept 2) og samling av ressursene (konsept 3).
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P ros j e k t e ts oppdrag , or g anis e rin g o g arb e id

Gjennomgangen av elsikkerhetsområdet i DSB
har blitt utført som et prosjekt i DSB, og er
forankret i tildelingsbrevet 2 for 2016 fra Justisog beredskapsdepartementet samt DSBs interne
disponeringsskriv for 2016.
Prosjektets mandat har vært å beskrive
Elsikkerhetsavdelingens (ELS) ansvarsområde
i dag, hvordan dette forvaltes, hvordan arbeidet
er organisert og hvordan tilgjengelige ressurser
utnyttes. Beskrivelse av risikobildet, virkemiddelbruk
og hvordan aktiviteten finansieres har også vært en
del av oppdraget.
Prosjektets mandat har videre vært å synliggjøre
utfordringen på elsikkerhetsområdet og identifisere
forbedringspunkter i elsikkerhetsarbeidet som
grunnlag for en mest mulig rasjonell og effektiv
forvaltning av el-tilsynsloven med underliggende
forskrifter. Foreslåtte endringer skal ivareta krav til
forutsigbarhet, konsistent forvaltning, kvalitet og
HMS slik at elsikkerhetsnivået utvikles i retning av å
møte samfunnets og den allmenne borgers behov og
forventninger.
Videre har det vært en del av mandatet å foreta en
strategisk gjennomgang av elsikkerhetsområdet
basert på utfordringsbildet, med fokus på å ivareta
samfunnssikkerheten i lys av strukturelle endringer
knyttet til ny teknologi, endringer i risikobildet, nye
aktører, nye energikilder, nye forbruksmønstre og
nye finansieringsmodeller.
Prosjekteier har vært avdelingsdirektør Torbjørn
Hoffstad, leder for Elsikkerhetsavdelingen.
Prosjektgruppen har vært sammensatt av ledere og
meget erfarne ressurspersoner, og har bestått av:
• Helge Topp, sjefingeniør i Enhet for elektriske
anlegg, prosjektleder
• Oddmund Foss, avdelingsleder for Enhet for
elektriske anlegg
• Bjørn Nyrud, avdelingsleder for Enhet for
elektriske produkter
• Jostein W. Grav, sjefingeniør i Enhet for elektriske
anlegg
2

Oppgave 12 i Tildelingsbrevet: «DSB skal foreta en gjennomgang
av elsikkerhetsområdet for å ivareta risikobasert tilsyn, samt
utrede modell for fremtidig godkjenning av utenlandske
elektrofagarbeidere, herunder finansiering.» DSB har overlevert en
egen utredning om fremtidig godkjenning av utenlandske elektrofagarbeidere. Dette temaet er samtidig også en del av dette prosjektet.
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• Hanna Kubik Sagberg, seniorrådgiver i
Elsikkerhetsavdelingen
• Bjørn Myrseth, regionsjef for Tilsynsregion
Midt-Norge
• Tore Varmedal, regionsjef for Tilsynsregion
Nord-Norge
• Eva Kristine Ulland, seniorrådgiver i
Kommunikasjonsavdelingen (frem til ultimo
november)
• Stein Henrik Nielsen, representant tillitsvalgte
(TEKNA)
Underveis i arbeidet har lederne for ressursgruppene
også blitt inkludert i prosjektgruppen. Dette har
vært:
• Arild Hammer, regionsjef for Tilsynsregion
Øst-Norge
• Gard Bonner, seniorrådgiver i Enhet for elektriske
anlegg
• Frode Kyllingstad, sjefingeniør i Enhet for
elektriske anlegg
Prosjektsekretariat har bestått av:
• Arthur Gjengstø, engasjert fra BDO,
sekretariatsleder
• Espen Masvik, sjefingeniør i Enhet for elektriske
anlegg
Prosjektet har rapportert til avdelingsdirektør
Torbjørn Hoffstad (Elsikkerhetsavdelingen) og
direktør Cecilie Daae som også har ledet prosjektets
styringsgruppe. I tillegg har styringsgruppen
bestått av avdelingsdirektør Elisabeth Askim
(Administrasjonsavdelingen) og avdelingsdirektør
Kirsten Agerup (HR-avdelingen).
Underveis i arbeidet har store deler av
Elsikkerhetsavdelingen bistått i ulike ressursgrupper.
Det rettes en stor takk til hele avdelingen for alle
bidrag.
Den samfunnsøkonomiske analysen (se kapittel 13)
har blitt utarbeidet av Oslo Economics som faglig
ansvarlig, under ledelse av Managing partner Rolf
Sverre Asp. Oslo Economics har også bistått under de
andre delene av prosjektet.
Prosjektet ble etablert i mai 2016, og prosjektgruppen
hadde første møte i august 2016.

P ros j e k t e ts oppdrag , or g anis e rin g o g arb e id

I henhold til prosjektmandatet er prosjektet
gjennomført etter følgende faser:
• Fase 1: Kartlegging av nå-situasjonen.
• Fase 2: Kartlegging, drøfting og beskrivelse av
trender.
• Fase 3: Kartlegging og drøfting av utfordringer og
ambisjoner.
• Fase 4: Beskrivelse av alternative konsepter.
• Fase 5: Samfunnsøkonomisk analyse.
• Fase 6: Utkast til sluttrapport.
Som ledd i prosjektet ble det gjennomført
et eget bransjemøte den 19. oktober i DSBs
lokaler, og det har vært gjennomført møter
med et utvalg organisasjoner. Det har også vært
gjennomført en to-dagers prosjektsamling for hele
Elsikkerhetsavdelingen i desember 2016.

Nå-situasjon

Trender

(kap. 5–8)

(kap. 9)

Som underlag for arbeidet har prosjektet blant
annet også støttet seg til en egen utredning utført
av DSB og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).
Utredningen «Vår elektriske fremtid» ble overlevert
dette prosjektet til informasjon i forbindelse med
bransjemøtet den 19. oktober.
Det har underveis i arbeidet også blitt gjennomført
møter i en egen, intern ressursgruppe for samfunns
sikkerhet der representanter for DSBs fagavdelinger
Analyse og beredskap, Brann og redning og Nærings
liv, produkter og farlige stoffer har deltatt. En stor
takk til deres bidrag!
Ut over denne rapporten foreligger det en rekke
interne delrapporter og annen underlagsdoku
mentasjon. Det er utarbeidet fem delrapporter,
inkludert en egen rapport om finansiering av
elsikkerhetsområdet.

Ambisjoner og
utfordringer

Alternative
konsepter

Samfunnsøk.
analyse

(kap. 10–11)

(kap. 12)

(kap. 13)

Figur 1. Modell: Metode for arbeidet – og oppbyggingen av prosjektrapporten.
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Det første lysanlegget i Norge ble installert ved
Lisleby bruk i 1876. I 1891 fikk Norge sin første
elektrisitetslovgivning «… til forebyggelse af
Ildsvaade saavel som Fare for Menneskeliv».3
Parallelt innså man behovet for å få utarbeidet
forskrifter, og teknisk kompetente ressurser i Den
elektrotekniske forening4 leverte en innstilling
til forskrift på området som ble fastsatt av
Arbeidsdepartementet i april 1892.
Som en følge av en utvidet elektrisitetslov av 16. mai
1896, ble ansvaret for å følge opp at forskriftskravene
ble etterlevd overført fra politiet til et nytt «organ»,
en permanent Elektrisitetskommisjon. Både denne
loven og påfølgende revidert forskriftsverk inneholdt
en rekke bestemmelser om tilsyn, innmelding og
konsesjon for elektriske anlegg. § 4 i loven bestemte
at det skulle opprettes et eget tilsyn som skulle påse
at de fastsatte bestemmelsene for elektriske anlegg
ble overholdt. Forskriftene omtalte også hvilke
plikter eiere av elektriske anlegg var pålagt i forhold
til tilsynet. Dessuten kunne departementet opprette
et særlig tilsyn for enkelte anlegg.
En av de første oppgavene for den nyopprettede
Elektrisitetskommisjonen var å foreslå
organiseringen av tilsynet på området. Kommisjonen
foreslo i 1897 å organisere arbeidet gjennom fem
tilsynsdistrikter:
«Ved Ordningen av Tilsynet og Bestemmelsen
af Tilsynsdistrikternes Grændser har man taget
Hensyn saavel til Anlæggenes Fordeling som
til Ønskeligheten af saavidt mulig at undgaa
længere Reiser ved Besigtigelser. Paa den anden
Side har man, for at faa en nogenlunde ensartet
Bedømmelse af Besigtigelser, troet at burde
indskrænke Antallet af Tilsynsdmænd mest
mulig.»
«Det offentlige Tilsyn med elektriske Anlæg» startet
sin virksomhet 1. mars 1898, og hadde som oppgave
å føre tilsyn og kontroll med at lovens bestemmelser
om elektriske anlegg ble overholdt. Ordningen med
innkreving av avgifter ble innført i samme periode.
I korrespondanse mellom Arbeidsdepartementet og
3

4

"Lov angaaende Foranstaltninger til Betryggelse mod Fare ved
elektriske Anlæg» ble vedtatt i 1891. Loven ble initiert med bakgrunn
i økende bruk av elektrisitet, og det ble i prosessen også henvist til
skriftlig henstilling fra Den alminelige Brandforsikringsindretning.
Stiftet 25. januar 1892.
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Elektrisitetskommisjonen fra 1899 bekreftes at loven
som regulerer elsikkerhet også gjelder skip.
Behovet for en instans som kunne prøve og
kontrollere elektrisk materiell meldte seg allerede
i tilsynets første virkeår. Til å begynne med ble alt
slikt materiell importert, og svært lite av dette ble
kontrollert. Spørsmålet om å opprette en elektrisk
«prøveanstalt» ble tatt opp rundt århundreskiftet.
I 1920 innredet daværende Kristiania Elektrisitets
verk et eget laboratorium for kontroll med elektrisk
materiell og apparater. Samtidig ble publikum
oppfordret til å bruke godkjente apparater.
I 1921 ble Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
etablert. Gjennom dette fikk man en samling av det
tidligere Vassdragsvesenet, Vassdragskommisjonen,
Elektrisitetskommisjonen og Tilsynet ved
elektrisitetsvesenet. Elektrisitetsdirektoratet ble
underlagt det nyetablerte NVE, og skulle styre
planlegging og ledelse av arbeidet vedrørende
elektriske installasjoner i kraftstasjonene og
kraftoverføringsanlegg og arbeidet med tilknytning
av kommunale og private anlegg til disse.
Direktoratet skulle også følge opp kraftsalg, søknader
om konsesjon på elektriske anlegg og utarbeide
forskrifter for elektriske anlegg, samt gi veiledning
til kommuner og private og føre tilsyn med elektriske
anlegg.
El-tilsynsloven av 24. mai 1929 er en milepæl og la
grunnlaget for det videre arbeidet med elsikkerhet
på en rekke områder, slik som kontroll med elektrisk
utstyr, stedlig eltilsyn og kvalifikasjonskrav til
elektrofagfolk. Gjennom § 2 i tilsynsloven ble det
blant annet innført en adgang til at man gjennom
tekniske forskrifter kunne stille krav til vedlikehold
av elektriske anlegg. Gjennom § 10 i loven ble det gitt
anledning til å kunne pålegge eiere av visse elektriske
anlegg å selv føre tilsyn med de installasjoner som
var tilknyttet vedkommende anlegg. Kontrollen
med dette tilsynet, som i loven ble kalt stedlig tilsyn,
skulle imidlertid være underlagt elektrisitetstilsynet.
Ordningen innebar på dette tidspunktet at omkring
150 000 av 400 000 anlegg regelmessig ble
kontrollert av Elektrisitetstilsynet, mens resten ble
kontrollert av e-verkene selv. «Man vil derved på
en rasjonell måte kunne bedre tilsynsarbeidet uten
å øke statens tilsynspersonale», ble det fremholdt.
Et annet argument for den nye bestemmelsen var
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at verkene selv hadde interesse av at de tilknyttede
installasjonene var i god orden.
Mye skjedde på 1920- og 1930-tallet. Det ble vedtatt
regler for autorisering av installatører av elektriske
anlegg. Gjennom en overenskomst overdro NVE
til Norske Elektrisitetsverkers Forening (NEVF) å
føre kontroll med elektrisk materiell og apparater
som var omtalt i tilsynsloven. NEVF påtok seg
kontrollen etter nærmere fastsatte vilkår. Blant annet
skulle Hovedstyret i NVE sende NEVF lister over
hvilke materiell som skulle underkastes kontroll.
Avtalen trådte i kraft fra 1. januar 1933, og fra denne
dato startet Norges Elektriske Materiellkontroll
(NEMKO) sin virksomhet.
Bestemmelser knyttet til tiltak for å unngå
støyproblemer for «kringkastingen» forårsaket
av elektriske anlegg og apparater ble tatt inn i
tilsynsloven i 1933. Ved kongelig resolusjon av 5. april
1935 ble det fastsatt regler for teoretisk og praktisk
utdanning av driftsledere, installatører og montører.
I tiden etter krigen førte gjenreisningen av landet
og storstilt utbygging av nye produksjonsanlegg
og overføringsanlegg til høyt aktivitetsnivå
for elektrisitetstilsynet. Dessuten fikk
Elektrisitetstilsynet også nye oppgaver som følge
av industriutbygging, mange nye skipsanlegg og
oljeutvinning.

Innen maritim sektor, har man på elsikkerhets
området, hatt lang tradisjon for å delegere tilsynet
med elektriske anlegg om bord i lasteskip til
anerkjente klasseselskap (se kapittel 5.10). Ved
opprettelsen av Norsk Internasjonalt Skipsregister
(NIS) ble tilsynet med alle NIS-registrerte skip, også
passasjerskip, delegert til klasseselskapene.
EU-direktivenes omlegging til såkalt «new
approach»-tilnærming (1980-tallet), som bl.a.
innebærer overordnede sikkerhetskrav med stor
grad av henvisning til harmoniserte standarder,
førte til at man måtte revurdere de nasjonale
godkjenningsordningene som var innført. I denne
sammenhengen innførte man i Norge også den første
versjonen av internkontrollforskriften i 1991.
Elsikkerhetsarbeidet var en del av NVE frem til
1991, da virksomheten ble overført som en egen
etat direkte underlagt det daværende Kommunal
departementet, med navnet Elektrisitetstilsynet.5
I 2002 ble Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern
og Produkt- og Elektrisitetstilsynet slått sammen til
et direktorat, Direktoratet for brann- og elsikkerhet
(DBE). 1. september 2003 ble DBE slått sammen
med Direktoratet for sivilt beredskap til det nye
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB), og slik har det vært uendret frem til i dag.

Statistikken viser at årsaken til de fleste ulykkene
ble forskjøvet fra feil ved anleggene til feil begått
av personer ved bruk eller betjening av anleggene.
Dette skyldtes blant annet at anleggene ble utført
med stadig høyere teknisk standard og med bedre
materialer.
Rundt 1970 ble det reist bekymring for sikkerheten
ved elektromedisinsk utstyr. NVE gikk inn for en
ordning med offentlig tilsyn med slikt utstyr, og
Elektrisitetstilsynet ble ansett for å være det organ
som mest effektivt kunne bygges opp for dette
formålet. I den første perioden hadde imidlertid
ikke tilsynet kapasitet, og det ble inngått avtale med
et privat selskap for å utføre dette tilsynet etter
instruks.

5

Se Ot.prp. nr. 4 (1990−1991): Om lov om endringer i lov av 24. mai 1929
nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg. Se kap. IV i proposisjonen.
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Foto: Statkraft
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5.1

HJEMMELSGRUNNLAG OG
MYNDIGHET
DSB er underlagt Justis- og
beredskapsdepartementet, og arbeider innenfor de
rammer og de mål som settes for virksomheten.
Innenfor elsikkerhetsområdet følger direktoratet opp
Lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske
anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven).
Lovens bestemmelser retter seg mot både eier/bruker
av elektriske anlegg og elektrisk utstyr, virksomheter
og personer som utfører arbeid knyttet til elektriske
anlegg og elektrisk utstyr, og de som produserer og
omsetter utstyr.
Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal ikke fremby
fare for liv, helse og materielle verdier. Det skal også
være trygt å arbeide ved og på slike anlegg. Loven har
et klart preventivt formål.
El-tilsynslovens formål:
• Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives,
vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr
fare for liv, helse og materielle verdier (§ 2).
• Elektrisk utstyr skal være i en slik stand at det i bruk
ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier.

Loven er i stor grad en fullmaktslovgivning, og
omfatter i utgangspunktet alle elektriske anlegg og
alt elektrisk utstyr med unntak av «radiotelegraf» og
«radiotelefon".6
Som nasjonal elsikkerhetsmyndighet7 har DSB et
omfattende ansvar for å fremme og påse at kravene
til elsikkerhet ivaretas, i samsvar med mål, krav og
føringer fra Justis- og beredskapsdepartementet.

6

7

Unntaket omfatter i praksis EKOM-anlegg (anlegg for
elektronisk kommunikasjon) som er underlagt Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet sitt regelverk.
Betegnelsen Nasjonal elsikkerhetsmyndighet ble først brukt i
tildelingsbrevet til DSB fra Justis- og politidepartementet i 2011.
Dette skjedde parallelt med at DSB ble tydeliggjort som Nasjonal
brannmyndighet.
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DSBs ansvar dekker elsikkerheten ved elektriske
høyspennings- og lavspenningsanlegg på land
og til sjøs. Dette inkluderer sikkerhet for liv,
helse og materielle verdier i tilknytning til både
kraftforsyningen (produksjon og overføring
av elektrisk kraft) og elektriske installasjoner
i norske boliger, institusjoner og bedrifter. Det
inkluderer også elektriske installasjoner innenfor
jernbane og sporveier. Til sjøs omfatter ansvaret
elektriske anlegg på skip under norsk flagg, flyttbare
offshoreinnretninger og fritidsbåter.
DSBs ansvar omfatter videre elektrisk utstyr,
inkludert elektrisk installasjonsmateriell og annet
utstyr som inngår i installasjoner. DSB har herunder
ansvaret for sikkerheten ved elektromedisinsk
utstyr, utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige områder og
maskiner til bruk av ikke-profesjonelle.
Innenfor rammen av El-tilsynsloven har direktoratet
som underliggende etat til departementet utferdiget
en rekke forskrifter (se kapittel 5.4.1). I sum dekker
reguleringen forhold ved både prosjektering,
utførelse, vedlikehold, drift, kontroll og reparasjon
av elektriske anlegg, og både utførelse, merking,
montering, produksjon og omsetning, samt bruk og
reparasjon av elektrisk utstyr.
DSBs ansvarsområde er knyttet til hvorvidt feil ved
utstyr eller anlegg kan medføre fare for liv, helse
eller materielle verdier. Det vil være noen gråsoner
her i forhold til hvor langt ansvaret og myndigheten
strekker seg. Dette gjelder for eksempel hendelser
som indirekte kan medføre risiko for liv, helse og
materielle verdier.
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Faktaboks: Sammenhengen mellom elektrisk utstyr
og elektriske anlegg
En elektrisk installasjon er en sammenkobling av
sammenhørende elektrisk utstyr for et bestemt formål
som skal fungerer sammen.
Elektrisk utstyr er en gjenstand for produksjon,
omforming, overføring, distribusjon eller bruk av
elektrisk energi. Dette omfatter produkter, maskiner,
transformatorer, apparater, måleinstrumenter,
vern, ledningssystemer, installasjonsmateriell og
forbruksapparater.
Betegnelsen elektriske produkter er ofte brukt på
elektrisk utstyr som går under begrepet apparater.
Denne typen produkter må også koordineres med
egenskapene til den faste installasjonen.
Ved prosjektering og utførelse av en elektrisk
installasjon eller anlegg er det avgjørende at det
elektriske utstyret som inngår i anlegget passer
sammen og monteres sammen slik at anlegget blir
egnet til forutsatt bruk. Dersom utstyr og installasjon
ikke er koordinert vil dette kunne medføre fare.
Det er for eksempel av svært stor betydning at den
som prosjekterer anlegget har kompetanse på utstyr
som skal tilkobles og hvordan dette vil påvirke det
elektriske anlegget, både innenfor sitt eget anlegg
og de som er på «utsiden» av installasjonen. For
eksempel vil en moderne induksjonskomfyr kunne
medføre store forstyrrelser når den slår seg av og på
under bruk hvis ikke anlegget er riktig prosjektert. Det
samme gjelder moderne LED-belysning som ved feil
installasjon i enkelte tilfeller har medført feilfunksjon i
elektronisk kommunikasjon.
Det er også viktig å ha kunnskap om bruken av det
tilkoblede utstyret, slik at man kan bygge inn riktige
barrierer i det elektriske anlegget som forhindrer fare
ved feil bruk.

5.2

ORGANISERINGEN AV
DSBs VIRKSOMHET INNEN
ELSIKKERHET
Direktoratet har organisert sin virksomhet
innen elsikkerhet gjennom en egen fagavdeling.8
Fagavdelingen er fordelt mellom hovedkontoret i
Tønsberg og fem regionskontorer.
Ved hovedkontoret i Tønsberg er avdelingsledelse og
stab, og to enheter for henholdsvis Elektriske anlegg
(ELA) og Elektriske produkter (ELP). ELA forvalter
regelverket for sikkerheten i elektriske anlegg.
Dette inkluderer også oppfølging av regionene og
aktivitetene til de lokale eltilsyn. ELP forvalter
regelverket for elektrisk utstyr. Dette innbefatter
også tilsyn med store brukere av elektromedisinsk
utstyr, markedskontroll og overvåking av alt elektrisk
utstyr, og oppfølging av de DLE som følger opp
markedskontroll av elektrisk utstyr.
Fem regionskontorer er lokalisert i henholdsvis
Harstad, Trondheim, Bergen, Kristiansand og
Oslo. Regionene har ansvaret for tilsynet med
elsikkerheten ved nett- og produksjonsselskaper,
industri og maritime anlegg, elektrovirksomhetene,
og lavspenningsanlegg som ikke er tilknyttet det
allmenne distribusjonsnettet (havbruksanlegg,
turisthytter mv.). Regionene fører også tilsyn med det
lokale el-tilsyn ved nettselskapene.
Per 1. september 2016 hadde avdelingen 61 ansatte,
med følgende fordeling (se tabell på neste side).

Alle komponenter og alt utstyr skal fungere sammen
og den som bygger det elektriske anlegget må ha
helhetsforståelse. Dette blir stadig viktigere.

8

Elsikkerhetsavdelingen samarbeider i det daglige med andre
avdelinger i direktoratet.

DSB RAPPORT / Elsikkerhetsprosjektet

23

D S B s R O L L E O G A N S VA R , O R G A N I S E R I N G , R EGU L ER I N G O G O P P F Ø LG I N G AV E L S I KKE R H E T E N

ENHET

LOKALISERING

ANSVARSOMRÅDE

ANTALL
ANSATTE 9

Avd.ledelse/stab

Tønsberg

Ledelse

2

ELA

Tønsberg

Elektriske anlegg (både land og maritimt)

12

ELP

Tønsberg/Oslo 10

Elektrisk utstyr, elektromedisinsk utstyr

9

Tilsynsregion Nord-Norge
TRN

Harstad

Nordland, Troms og Finnmark, samt
Svalbard.

7

Tilsynsregion Midt-Norge
TRM

Trondheim

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og
Nord-Trøndelag

7

Tilsynsregion Vest-Norge
TRV

Bergen

Rogaland nord for Boknafjorden,
Hordaland og Sogn og Fjordane

8

Tilsynsregion Sør-Norge
TRS

Kristiansand

Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og
Rogaland sør for Boknafjorden.

8

Tilsynsregion Øst-Norge
TRØ

Oslo

Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark,
Akershus, Oslo og Østfold

8

Sum for avdelingen

Region Sør-Norge har et særlig ansvar for
tilsynet med flyttbare innretninger i olje- og
gassvirksomheten, mens Region Øst-Norge har et
særskilt koordinerings- og gjennomføringsansvar for
tilsyn med jernbane og sporveier.11
Av 61 ansatte per 01.09.2016 var 8,3 årsverk (10
fast ansatte) knyttet til merkantil virksomhet
(administrative støttefunksjoner ved regionene).
Antall ansatte (totalt, og innen merkantil virksomhet)
har gått noe ned etter det.12

Tall per 01.09.2016.
Fire av medarbeiderne innenfor ELP arbeider 100 % med oppfølging
innenfor elektromedisinsk utstyr.
11
Region Øst-Norge får bistand fra de andre tilsynsregionene ved tilsyn
med jernbane eller sporveier i sine respektive regioner.
12
Per 01.12.2016 er det 58 fast ansatte i Elsikkerhetsavdelingen, hvorav
35 ved regionskontorene. På samme tidspunkt er det 8 fast ansatte
knyttet til merkantil virksomhet ved regionene (6,5 årsverk – 1 til 1,6
årsverk per region).
9

10
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5.3

MYNDIGHETSUTØVELSE OG
ULIKE TYPER VIRKEMIDLER
I arbeidet med elsikkerhet anvender direktoratet
ulike virkemidler:
•
•
•
•

Juridiske virkemidler
Organisatoriske virkemidler
Pedagogiske virkemidler
Økonomiske virkemidler

I kapitlene 5.4–5.7 gis det en oversikt over disse
virkemidlene. I senere kapitler gis det en redegjørelse
for i hvilken grad virkemidlene anvendes (kapittel 6),
samt utfordringer og behov fremover (kapittel 11).
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5.4

JURIDISKE VIRKEMIDLER
5.4.1 REGELVERK

DSB har innen elsikkerhetsområdet en rekke
forskrifter. Målgruppen varierer:
REGELVERK

MÅLGRUPPER

El-tilsynsloven

Alle pliktsubjektene.

Forskrift om elektriske
forsyningsanlegg

Eiere og drivere av elektriske forsyningsanlegg, nettselskap, produsenter
av elektrisk kraft, industri med høyspenningsanlegg, jernbane og sporveier,
samt alle som utfører arbeid knyttet til disse.

Forskrift om elektriske
lavspenningsanlegg

Alle som utfører arbeid knyttet til elektriske lavspenningsanlegg unntatt
forsyningsanlegg, samt alle eiere og brukere av slike anlegg og brukere av
elektrisk utstyr tilkoblet disse.
Elektriske lavspenningsanlegg omfatter blant annet elektriske anlegg i
boliger.

Forskrift om maritime elektriske
anlegg

Alle som utfører arbeid knyttet til maritime elektriske anlegg, samt rederier,
oljenæringen og alle eiere av maritime elektriske anlegg og elektrisk utstyr
tilkoblet disse.
Forskriften omfatter også fritidsfartøyer.

Forskrift om elektrisk utstyr

Produsenter, importører og omsettere, samt eiere/brukere i forhold til
forsvarlig bruk og vedlikehold.

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og
drift av elektriske anlegg

Alle som utfører arbeid av elektrofaglig karakter på visse typer elektriske
anlegg og som fordrer elektrofaglig kompetanse. Dette kan være foretak
som påtar seg arbeid på slike anlegg eller de som eier/drifter slike anlegg.

Forskrift om maskiner

Maskinleverandører (produsenter, importører, omsettere).

Forskrift om elektroforetak og
kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet
til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Alle foretak og personer som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og
elektrisk utstyr.

Forskrift om det lokale
elektrisitetstilsyn (DLE) og sak
kyndige som utfører oppgaver for
netteier

Netteiere som er pålagt DLE, DLE selv og sakkyndige selskaper som utfører
oppgaver for DLE/netteier.

Lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll
med produkter og forbrukertjenester
– med tilhørende forskrifter

Virksomheter som importerer, distribuerer og/eller forhandler produkter og
forbrukertjenester.

Internkontrollforskriften

Alle virksomheter som omfattes av El-tilsynsloven.
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Forskrift om helse og sikkerhet i
eksplosjonsfarlige atmosfærer

Alle virksomheter som omfattes av El-tilsynsloven og der det kan oppstå
fare grunnet eksplosiv atmosfære.

Forskrift om utstyr og
sikkerhetssystem til bruk i
eksplosjonsfarlig område

Produsenter og markedsaktører som omsetter og produserer relevant
utstyr.

Forskrift om medisinsk utstyr

Produsenter, importører og andre markedsaktører som bidrar til å omsette
medisinsk utstyr.

Forskrift om håndtering av medisinsk
utstyr

Alle brukere av medisinsk utstyr samt egentilvirkning samt utstyr til bruk for
veterinærer.

5.4.2 TILSYN

Direktoratet fører tilsyn med at regelverket
etterleves. Dette gjøres innenfor følgende
forvaltningsområder:
FORVALTNINGSOMRÅDE
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MÅLGRUPPE

Forsyningsanlegg, herunder
høyspenningsanlegg i
industribedrifter og lignende

Nettselskap, produsenter av elektrisk kraft, industri med
høyspenningsanlegg, jernbane og sporveier.

Maritime elektriske anlegg

Rederier, oljenæringen.

Virksomheter som utfører arbeid
knyttet til elektriske anlegg og
elektrisk utstyr

Alle foretak og personer som utfører arbeid på elektriske anlegg og utstyr.

Eiere og brukere av elektromedisinsk
utstyr

Helseforetak og store brukere av elektromedisinsk utstyr, samt andre som
stiller slikt utstyr til rådighet for andre.

Markedstilsyn av elektrisk utstyr inkl.
elektromedisinsk utstyr

Alle markedsaktører som omsetter elektrisk utstyr med fokus på
produsenter og importører.

Det lokale elektrisitetstilsyn

DLE, nettselskap og sakkyndige selskaper som driver eltilsyn.
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5.4.3 DELEGERTE OPPGAVER

DSB har delegert en del oppgaver knyttet til elsikker
het til ulike private aktører for å sikre en effektiv
og rasjonell oppfølging av elsikkerheten ved et
stort antall elektriske anlegg. Dette gjelder det
lokale elektrisitetstilsyn(DLE), sakkyndige selskap,

klasseselskap og aksepterte foretak. DLE har en
mulighet til å benytte sakkyndige selskaper til å
utføre noen av de delegerte oppgavene. DLE er også
pålagt å drive informasjons- og påvirkningstiltak
og yte bistand til politiet ved brannetterforskning.
(Se også kapittel 5.10.)

DLE FØRER TILSYN PÅ VEGNE AV DSB
(DLE KAN OGSÅ BENYTTE SAKKYNDIGE SELSKAPER
TIL Å UTFØRE NOEN AV SINE OPPGAVER)

MÅLGRUPPER

Elektriske lavspenningsanlegg tilknyttet nettselskapets nett.

Alle eiere og brukere av elektrisk lavspenningsanlegg.

Kvalifikasjonskrav og arbeid i elektriske anlegg.

Alle registrerte elektroforetak som prosjekterer, utfører
og drifter elektriske lavspenningsanlegg.

Elektrisk utstyr.

Detaljister, importører og produsenter.

KLASSESELSKAP FØRER TILSYN PÅ VEGNE AV DSB

MÅLGRUPPE

Elektriske anlegg på klassede lasteskip, lektere og fiskefartøy
samt klassede passasjerskip registrert i NIS (med unntak av
hurtiggående passasjerfartøy).

Rederier, oppdrettsnæring, fiskebåteiere, verft.

AKSEPTERTE FORETAK FØRER KONTROLL PÅ VEGNE
AV DSB

MÅLGRUPPE

Elektriske anlegg på fiske- og lasteskip under 15 meter.

Rederier, oppdrettsnæring, fiskebåteiere, verft.

5.4.4 SANKSJONER

DSB kan gi de pålegg og treffe de enkeltvedtak som
er nødvendige for at kravene til elsikkerhet gitt i eller
i medhold av el-tilsynsloven, blir etterlevd. DSB kan
herunder forby omsetning og bruk av elektrisk utstyr,
og påby at utstyr som er omsatt trekkes tilbake fra
distributør eller bruker. Tilsynsmyndigheten kan
også stanse virksomhet eller koble fra elektriske
anlegg inntil et gitt pålegg er utført. Dette gjelder
også det lokale elektrisitetstilsynet, DLE. Ved
overhengende fare kan tilsynsmyndigheten foreta
stansing, og for eksempel koble fra farlig anleggsdel

eller kurs dersom man oppfatter at det er en
umiddelbar brann- eller berøringsfare.
Bare DSB kan treffe vedtak om tvangsmulkt eller
overtredelsesgebyr. Tvangsmulkt er benyttet i en god
del tilfeller.
Overtredelsesgebyr kan bare benyttes i alvorlige
saker, og har kun blitt benyttet i forbindelse med
oppfølging av DLE – og i svært begrenset omfang.
DSB har ikke en innarbeidet hjemmel i de tekniske
forskriftene til å benytte overtredelsesgebyr som
sanksjonsmiddel ved alvorlige brudd på krav i disse.
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5.4.5 ANNEN MYNDIGHETSUTØVELSE

Direktoratet gjennomfører i tillegg
myndighetsutøvelse på et par andre områder:

FORVALTNINGSOMRÅDE

MÅLGRUPPER

Behandling av innrapporterte ulykker og innmeldte farlige
produkter og utstyr.

Allmennheten og ansvarlige omsetningsledd. (Behandling
av el-ulykker gjelder for det meste elektrofagfolk).

Godkjenningsordning for utenlandske elektroinstallatører
og elektrofagarbeidere.

Utenlandske elektroentreprenører og elektrofagarbeidere.

Faktaboks: Elvirksomhetsregisteret
Alle foretak som tilbyr og utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr skal registrere
seg i Elvirksomhetsregisteret. Registreringsplikten gjelder ikke for foretak som kun utfører arbeid knyttet til egne
elektriske forsyningsanlegg eller er pålagt lokalt elektrisitetstilsyn (DLE). Sakkyndige selskap som utfører oppgaver
for netteier/DLE omfattes av registreringsplikten.
Foretaket er selv pliktig til å registrere seg i Elvirksomhetsregisteret og deretter holde de registrerte opplysningene à
jour til enhver tid.
Registeret har per 20. desember 2016 nær 3 700 registrerte elvirksomheter.

5.4.6

FORHOLDET MELLOM LOV,
FORSKRIFTER, NORMER, STANDARDER
OG BRANSJERETNINGSLINJER

Forskriftene innen elsikkerhetsområdet er i stor grad
utformet som funksjonelle krav som angir hvilke
farer en skal vernes mot.

Innenfor elsikkerhetsområdet er det en rekke
normer, standarder og bransjeretningslinjer for
øvrig, som beskriver mer spesifikt hvordan både
elektriske anlegg og utstyr kan eller bør bygges. Disse
blir i stor grad benyttet som metode for å ivareta krav
i regelverket.
Forskriftene som omfatter de ulike elektriske
anleggene, viser i betydelig grad til disse normene
og standardene. I regelverket som gjelder elektrisk
utstyr vises det særlig til harmoniserte standarder
som er anerkjent av EU-kommisjonen, og som angir
mer detaljert hvordan sikkerhetskravene, herunder
krav til elektromagnetisk kompatibilitet, kan
oppfylles. Denne praksis tilsvarer i stor grad normal
reguleringsmetode innen EU.
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De primære normgiverne i Norge innenfor området,
er Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og REN AS.
Det er i tillegg mye aktivitet internasjonalt med
standardiseringsarbeid.

Lover
Forskrift
med veiledning
Normer og standarder –
beskriver løsninger for å
oppfylle forskriften
Bransjeretningslinjer – detaljerte
løsninger som er tilpasset praktiske
forhold med fokus på arbeidsprosesser
Figur 2. Regelverkspyramide.
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5.5

ORGANISATORISKE
VIRKEMIDLER
LEVERANSER/TJENESTER

MÅLGRUPPER

Delegering av oppgaver til DLE, klasseselskap og Aksepterte foretak

DSB, tilsynsobjektene.

Etatsstyring av DLE gjennom instruks

DLE (Det lokale elektrisitetstilsyn).

DLE-forum og Faglig forum for DLE

DLE (Det lokale elektrisitetstilsyn).

DLE-portalen

DLE (Det lokale elektrisitetstilsyn).

Samarbeid med nasjonale standardiserings-organisasjoner (NEK,
REN) som utarbeider normer som gjennomfører regelverket i praksis.

NEK, REN.

Internasjonalt samarbeid (blant annet CIGRE, CIRED, IEC, CENELEC
ADCO-møter). Deltakelse i Nordisk elsikkerhetssamarbeid (NSS) hovedgruppe, undergrupper.

Nordiske elsikkerhetsmyndigheter,
standardiseringsorganisasjoner og andre
myndigheter og organer i EU.

Deltakelse i møter og nettverk med tilgrensende myndigheter og
organisasjoner.

DSB, andre myndigheter og organisasjoner.

Bistand gjennom Elvirksomhetsregisteret

Alle virksomheter som tilbyr og utfører arbeid
med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
Forbrukere ved at de får oversikt over
registrerte foretak.

Bistand gjennom ordning for innmelding av uhell

Elektrobransjen og allmennheten

Bistand gjennom faglig rådgivning og støtte

Alle virksomheter og borgere i Norge

Oppbygging av oversikt gjennom innrapportering av tilsynsdata

De utøvende tilsynsmedarbeiderne i DLE,
regionskontorene og ELP (elektromedisinsk
utstyr)

Meldesystem for hendelser med elektrisk utstyr

DSB og brukere av elektrisk utstyr

Uhellsmeldinger for uhell med medisinsk utstyr

DSB, produsenter av elektromedisinsk utstyr,
samt helsetjeneste/sykehus

Meldesystem for omsettere av elektrisk utstyr som er kjent med at
deres utstyr kan utgjøre en fare (ett system for medisinsk utstyr og
ett for øvrig utstyr)

DSB og ansvarlig omsettere av elektrisk utstyr

DLE-portalen

DLE
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5.6

PEDAGOGISKE VIRKEMIDLER
LEVERANSER/TJENESTER

30

MÅLGRUPPER

Kunnskapsoppbygging og -formidling gjennom FoU, utredninger,
evalueringer og statistikk (blant annet basert på uhells- og
tilsynsdata fra SamBas) utført av DSB eller av andre på oppdrag fra
DSB.

DSB, DLE, bransje, media, forskning, andre
myndigheter.

Kunnskapsoppbygging gjennom å være premissleverandør og
bidragsyter i utdanningen av faglig ansvarlige, DLE og sakkyndige.

Utdanningsinstitusjoner; personer med
faglig ansvar; ansatte i DLE og i sakkyndige
selskaper som utfører oppgaver for netteiere.

Informasjon til allmenheten om elsikkerhet (www.dsb.no,
www.sikkerhverdag.no, deltakelse på publikumsarrangementer,
andre medier).

Alle eiere og brukere av elektriske anlegg.

Informasjon fra DLE i forbindelse med boligtilsyn (minimum
20 minutter ved alle boligtilsyn), skoleundervisning og kurs for
omsettere av elektrisk utstyr.

Alle eiere og brukere av elektriske anlegg i
bolig.

Informasjon om elsikkerhet for øvrig, inkludert veiledning for
utførelse og bruk.

Allmenheten.

Informasjon om elsikkerhet innenfor ulike virksomheter.

Bransjeforeninger for virksomheter som er
utsatt for feil og skade som følge av elektrisk
anlegg eller utstyr, utdanningsinstitusjoner.

Informasjon til elektrobransjen gjennom innlegg på kurs og
seminarer.

Alle som jobber med elektrisitet.

Kurs for importører av elektrisk utstyr.

Elektroimportører.

Informasjon gjennom nyhetsbladet «Elsikkerhet».

Bransjen; samtidig tilgjengelig for alle.
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5.7

FINANSIERING AV
VIRKSOMHETEN
Direktoratets virksomhet innenfor elsikkerhet
er fullt ut finansiert gjennom tilsynsavgifter.
Nivået på de årlige avgiftene er styrt gjennom
inntektskrav fra departementet gjennom de årlige
stortingsproposisjoner og tildelingsbrev. Størrelsen
på inntektskravet skal i utgangspunktet gjenspeile
det forventede aktivitetsnivået for det avgiftsbelagte
virksomhetsområdet.
Hjemmelen for tilsynsavgiften er gitt i forskrift om
regulativ for erleggelse av avgift for godkjennelse
av og tilsyn med elektriske sterkstrømsanlegg og
forskrift om avgifter for tilsyn med elektromedisinsk
utstyr.
For 2016 er det satt et inntektskrav på 78,3 millioner
kroner. Det har vært en relativt stabil økning i
inntektskravet over tid. Økningen fra 2015 til 2016
var på rundt 2,2 %.
Gjennom statsbudsjettet øremerkes det tilskudd til
Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).13 Tilskuddet
er det offentliges bidrag til NEKs kjerneaktiviteter
innen elsikkerhet og skal sikre at elektrotekniske
normer har nødvendig kvalitet slik at de kan benyttes
som referanse i forskriftene. For reguleringen
av elsikkerheten er gode forskrifter og normer
grunnleggende viktig. DSB legger føringer for NEKs
bruk av tilskuddet i DSBs tildelingsbrev. Se for øvrig
kap. 11.3.2.

13

Kr. 3 960 000,- for 2016.
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5.8

BUDSJETTRAMME,
TILSYNSAVGIFTER OG
RESSURSFORDELING

5.8.1 DRIFTSRAMME

Driftsrammen for Elsikkerhetsavdelingen har for
2016 vært på 52,3 millioner kroner. Nedenfor vises
utviklingen i differansen mellom inntektskrav og
driftsramme direkte tildelt virksomhetsområdet.

Utvikling i driftsramme og inntektskrav for Elsikkerhetsavdelingen
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2008

2009

2010

2011

Inntektskravet (i tusen kr.)
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Ordinær driftsramme ELS (i tusen kr.)

Figur 3. Utvikling av driftsramme og inntektskravet for Elsikkerhetsavdelingen.

Inntektene fra tilsynsavgiften føres tilbake til
statskassen. Disse inntektene disponeres ikke
direkte av DSB selv, men er en del av driftsrammen
i statsbudsjettet, og slik sett disponibel under
forutsetning av at inntektskravet innfris.
Avgiftsinntektene innhentes fra de virksomheter
som eier elektriske anlegg eller elektromedisinsk
utstyr, og som det utføres tilsyn hos. Dette
innbefatter elektriske anlegg på land, i skip og på
flyttbare offshoreinstallasjoner, samt tilsyn med
elektromedisinsk utstyr i somatiske sykehus.
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Avgiftene innenfor elsikkerhetsområdet faktureres
etter gjennomført tilsyn og beregnes på grunnlag
av tilsynsobjektets anleggsmasse, eksempelvis
transformatorer og generatorer. Innenfor
offshoreområdet faktureres tilsynsobjektene
for medgått tid/timerate. Størsteparten av
avgiftsinntektene faktureres virksomheter som eier
elektriske anlegg på land, inkl. elektromedisinsk
utstyr i helseinstitusjonene.
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Tilsyn elsikkerhet helseinstitusjoner
Tilsyn elsikkerhet land
Tilsyn elsikkerhet maritimt, skip og sjøredskaper

TOTALT 2006

TOTALT 2011

TOTALT 2015

-7 742

-10 531

- 9 747

-44 960

-56 718

-64 903

-3 173

-3 790

-2 931

Tilsyn elsikkerhet maritimt, flyttbare offshoreinnretninger14

-1 383 15

Inntekter som ikke føres på andre aktiviteter/tvangsmulkt

-422

Sum gebyrinntekter på post 01

-55 87516

-71 038

-79 386

Tabell 1. Fordeling av avgiftsinntekter (i tusen kroner) for årene 2006, 2011 og 2015.

Det blir ikke innkrevd avgift for:
• Markedskontroll av elektrisk utstyr (ut over
kontrollen av elektromedisinsk utstyr ved
sykehusene – men ansvarlig importør må bære
utgiftene ved testing av produktene hos uavhengig
testhus).
• Behandling av søknader om godkjenning av
utdanning fra utlandet for elektrojobb i Norge
(kvalifikasjonskrav).
• Tilsyn av enkelte skip (verneverdige fartøy).
• Revisjon av aksepterte elektroforetak som
kontrollerer fiskefartøy og lasteskip under 15
meter.
• Oppfølging av klasseselskap og
elektrovirksomheter uten elektriske anlegg.
• Registrering i Elvirksomhetsregisteret.

Med dagens beregningsmodell innbetaler
Statkraft og Statnett en forholdsvis liten andel av
tilsynsavgiften. Det er anledning til å justere satsene
for avgift ut over en ren indeksjustering, dersom
det for det aktuelle tilsynsobjektet foreligger avvik
mellom inntekter og kostnader. Dette har imidlertid i
liten grad blitt benyttet.
Inntekter fra tvangsmulkt bidrar positivt til
oppnåelse av inntektskravet, men har beløpsmessig
utgjort en liten andel av de samlede inntektene fra
DSBs virksomhet innen elsikkerhet.

Det er videre store forskjeller på tilsynsavgiften
mellom de ulike tilsynsobjektene. Generelt
innbetales det mest tilsynsavgift fra de største
regionale nettselskapene, men også helseforetak
innbetaler relativt mye i tilsynsavgifter.

I tillegg dekkes faktiske utlegg. For 2015 ble det refundert kr.
1 340 000,- for reiser i forbindelse med tilsyn av flyttbare offshoreinnretninger.
15
Tilsyn elsikkerhet maritimt ble delt opp regnskapsmessig i 2012.
16
I tillegg er det registrert kr. 9 000,- dette året knyttet til
markedskontroll av elektrisk utstyr.
14

DSB RAPPORT / Elsikkerhetsprosjektet

33

D S B s R O L L E O G A N S VA R , O R G A N I S E R I N G , R EGU L ER I N G O G O P P F Ø LG I N G AV E L S I KKE R H E T E N

5.8.2 RESSURSFORDELING

Under vises en oversikt over estimert ressursbruk
fordelt på de ulike forvaltningsområdene. Det
bemerkes her at jernbane og sporveier er skilt ut som
et eget område, selv om det er en del av det samlede
forvaltningsområdet «Forsyningsanlegg".

TRØ

TRS

TRV

TRM

TRN

Sum
årsverk
ELS

2,0

2,0

1,8

2,5

2,2

1,9

12,6

0,2

0,3

1,0

Lavspenningsanlegg/FEL + FDLE

0,2

2,9

2,8

1,3

1,4

1,3

1,8

11,7

Maritime elektriske anlegg/FME

0,2

1,3

1,3

3,4

2,3

2,1

1,6

12,2

Kompetanse og elektroforetak/FEK

0,2

4,6

0,5

0,6

0,4

0,7

0,7

7,6

Arbeidsplass/FSE

0,2

1,0

0,5

0,5

0,4

0,6

0,5

3,5

Elektrisk
utstyr og
materiell/
FEU

Elektrisk utstyr

0,4

4,1

4,5

Elektromedisinsk

0,4

4,9

5,3

Avd.direktør
med stab

ELA

Forsynings-anlegg/FEF

0,2

Jernbane, sporveier, transport
generelt

ELP

0,1

1,6

Sum
Tabell 2. Oversikt over estimert fordeling av årsverk mellom enhetene/regionene og forvaltningsområdene
		 (tall per september 2016).

Samlet årsverk i DSB er beregnet til 58,9. Av dette
14,2 årsverk innen arbeid med forsyningsanlegg
(inkl. jernbane, sporveier og transport) og 11,7
årsverk innen lavspenningsområdet (inkl.
DLE-oppfølging).
Sum årsverk estimert til oppfølgingen av kompetanse
og elektroforetak er 7,6 årsverk, mens man bruker
3,5 årsverk til å følge opp kravene til sikkerhet ved
arbeid. Sum årsverk til oppfølgingen av elektrisk
utstyr er 9,8 årsverk. Av disse brukes 5,3 årsverk til
oppfølgingen innen elektro-medisinsk utstyr. Ut over
dette kommer ressurser som anvendes innen det
lokale elektrisitetstilsynet etter delegering fra DSB
(se omtale senere).
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5.8.3 LØNN OG DRIFTSUTGIFTER

Lønnsandelen17 utgjorde 77 % av samlet regnskap
for Elsikkerhetsavdelingen i 2015, mot 60,8 % for
DSB som helhet. En betydelig andel av driftsrammen
innenfor elsikkerhet er således bundet opp til faste
lønnsutgifter. De øvrige utgiftene er til husleie i
regionene, kontordrift, ekstern bistand, reiser og kurs
(se figur 4). En stor andel av reise- og kursutgiftene
er relatert til tilsynsreiser.

Fordeling av driftsutgifter i Elsikkerhetsavd. i 2015

1%

4%

8%

Lønnsutgifter inkl. refusjoner

10 %

Husleie og bygningers drift
Kontordrift
77 %

Konsulentutgifter
Reiser og kurs

Figur 4. Fordeling av driftsutgifter i ELS i 2015.

17

Inklusive refusjoner og kompensasjon for reiser.
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5.8.4

RESSURSBRUK/-FORDELING MELLOM ENHETER, FORVALTNINGSOMRÅDER OG
AKTIVITETSTYPER

Virkemiddel

Ledelse

ELA

ELP

Analyser og
utredning

318

1 212

147

Planverk

28

202

Regelverk og
veiledere

417

2 781

1 302

Tillatelser og
godkjenning

139

3 290

73

367

Tilsyn

476

239

3 005

4 826

Markedskontroll

19

Utdanning
(eksterne)

46

Kapasitet og
bistand 18

TRØ

TRS

TRV

TRM

TRN

352

2

6 411

4 451

Sum ELS

%-andel
i ELS

2 029

3,7 %

230

0,4 %

9

205

4 716

8,6 %

597

2

4 468

8,1 %

3 892

3 673

26 973

49,1%

2 523

4,6 %

181

0,3 %

2 504
135
9

210

1 184

726

707

973

769

4 578

8,3 %

86

221

4

5

48

17

2 052

3,7 %

122

661

680

491

1277

4 475

8,1 %

Samarbeid og
relasjoner

276

1 395

Kommunikasjon

326

918

Fellesfunksjoner

181

444

349

237

231

669

385

251

2 747

5,0 %

Sum per koststed

2 226

10 625

7 676

6 957

8 035

6 512

6 747

6 194

54 972

100 %

Tabell 3. Fordeling av driftsutgifter i Elsikkerhetsavd. registrert på aktiviteter i 2015. (Fast lønn på 41,4 mill. kr. er skjønnsmessig
		 fordelt. Alle tall i tusen kroner).

Som tabell 3 viser går like oppunder 50 % av samlet
ressursbruk innenfor elsikkerhetsområdet til
tilsyn, og betydelig mer om man også inkluderer
markedskontroll som en tilsynsaktivitet (se også
illustrasjon på dette nedenfor). I tillegg kommer
kostnader knyttet til husleie og bygningers drift i
regionskontorene. Disse var på cirka 4,4 millioner
kroner i 2015, og fremkommer under virkemiddelet
«Kapasitet og bistand» i tabell 3.

18

Inkludert husleie i regionene.
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Fordeling av driftsutgifter i Elsikkerhetsavd. i 2015
5%
8%

4%

Analyser og utredning

0%

4%

Regelverk og veiledere
9%

Tilsyn
Utdanning

8%
8%

Samarbeid og relasjoner
Fellesfunksjoner

5%

Planverk

0%

Myndighetsutøvelse/Tillateler
og godkjenningerv
Markedskontroll

49 %

Kapasitet og bistand (inkl. husleue i
regioner/ELP)
Kommunikasjon

Figur 5. Fordeling av driftsutgifter i ELS i 2015 på aktiviteter.

Tilsyn er den dominerende aktiviteten på
området, med tilsvarende lavere ressursbruk på
andre virkemidler som regelverk og veiledning,
kommunikasjon, samarbeid og analyser.
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5.8.5 ALDERSPROFIL OG REKRUTTERING

Elsikkerhetsavdelingen har en høy
gjennomsnittsalder. 78 % av de ansatte i avdelingen
er over 50 år.
Flere medarbeidere nærmer seg pensjonsalder.
NB! I løpet av 2017 vil cirka 50 % av de ansatte i
avdelingen være over 60 år, hvorav 20 personer over
62 år og 8 personer over 67 år.

Aldersfordeling i Elsikkerhetsavd. per 31.08.2016
2%

20 %

Under 40 år
Mellom 40 og 49 år

39 %

Mellom 50 og 59 år
Over 60 år
39 %

Figur 6. Aldersfordeling i Elsikkerhetsavd. per 31.08.2016.
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5.9

DET LOKALE ELEKTRISITETSTILSYN OG SAKKYNDIGE
SELSKAPER
Nettselskapene er med hjemmel i el-tilsynsloven
pålagt å føre tilsyn med elektriske installasjoner som
er knyttet til nettselskapet, og elektriske utstyr innen
nettselskapets forsyningsområde. Dette tilsynet blir
kalt det lokale eltilsyn (DLE) og ble i sin tid opprettet
for å sikre et effektivt og rasjonelt tilsyn av en stor
mengde elektriske anlegg. DLE er dermed delegert en
stor del av oppgavene med å følge opp elsikkerheten
i samfunnet, blant annet tilsyn med de elektriske
anleggene i boliger og fritidsboliger.
Oppgavene som DLE skal utføre er faglig underlagt
DSB, mens arbeidsgiveransvaret til DLE ligger til
det aktuelle nettselskapet. DSB utarbeider årlig en
instruks19 for DLE som pålegger de å gjennomføre
tilsyn med:
• Elektroentreprenører, prosjekterende og
elektroreparatører.
• Elektrisitet i boliger, hytter og lignende.
• Helseinstitusjoner, både statlige, private og
kommunale.
• Landbruk.
• Annen næringsvirksomhet/bygg.
• Omsetning av elektriske produkter og utstyr.
Videre blir DLE pålagt å samordne tilsynet med
andre HMS-etater. De er også pålagt å drive
informasjons- og påvirkningstiltak. DLE skal også
yte bistand til politiet ved brannetterforskning.

Aktiviteten er finansiert gjennom nettselskapenes
inntektsrammer, og pengene hentes således inn
gjennom strømregningen. Nettselskapenes DLEaktivitet er kostnadsberegnet til i størrelsesorden
500 millioner kroner i året.20
Eier som er pålagt lokalt elektrisitetstilsyn kan
la andre DLE eller sakkyndige selskaper utføre
pålagte oppgaver på sine vegne innenfor nærmere
bestemte rammer. Disse rammene er satt i forskrift
om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som
utfører oppgaver for netteier (fdle). Dette kan være
oppgaver som utplukk av objekter i samarbeid
med DLE, kontroll av elektriske anlegg med
tilhørende oppfølging og informasjonsarbeid ovenfor
skoler. For å sikre at tilsyn utføres uavhengig av
forretningsmessig virksomhet, stilles det i forskriften
om DLE strenge krav om organiseringen og hvilke
andre oppgaver det lokale elektrisitetstilsynet
og sakkyndige selskaper kan påta seg for hindre
habilitetsproblematikk. Infratek Elsikkerhet,
Elsikkerhet Norge, Rejlers Elsikkerhet og BKK
Elsikkerhet er eksempler på slike sakkyndige
selskaper.
Sakkyndige selskap er ikke delegert myndighet, og
dermed må eventuelle vedtak om retting av avvik
fattes av DLE. Normalt er det ikke nødvendig å fatte
vedtak for å få lukket avvikene som sakkyndige
avdekker i sine kontroller.
DSB fører tilsyn med at nettselskapene utfører de
tilsynene de er pålagt og at nettselskapene sørger for
at DLE har nødvendige ressurser og kompetanse. Da
ny fdle kom i 2007, ble det ansatt fem tilsynspersoner
ved DSBs regionskontor for å følge opp og utføre
tilsyn med DLE.

20

19

DSB - Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2017.

Verken DSB eller NVE har per i dag en oversikt over hvor mye
nettselskapene krever inn av inntekter relatert til DLE-aktiviteter,
eller fullt ut oversikt over hva den reelle kostnaden for DLEaktivitetene er. Det er registrert en økning i budsjettene de siste
årene. Innhenting av regnskapstall fra de fem største nettselskapene
gir støtte til at budsjettene samsvarer relativt godt med faktiske
utgifter.
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5.10

KLASSESELSKAP OG
AKSEPTERTE FORETAK

Tilsyn med elektriske anlegg om bord i
norskregistrerte klassede lasteskip, lektere og
fiske- og fangstfartøy samt klassede passasjerskip
registrert i NIS (med unntak av hurtiggående
passasjerfartøy), utføres av skipets klasseselskap.
Det elektriske anlegget om bord på fiskefartøy
og lasteskip under 15 meter skal kontrolleres av
såkalte aksepterte foretak. DSB fører altså ikke
ordinært tilsyn med disse fartøyene, men har
myndighet til å følge opp klasseselskapenes og de
aksepterte foretakenes arbeid gjennom tilsyn og
systemrevisjoner.
Klasseselskaper som for tiden er delegert myndighet
til å føre tilsyn med etterlevelse av den maritime
forskriften er: (*også delegert tilsynsmyndighet for
flyttbare innretninger etter Sjøfartsdirektoratets
klasseavtale)
•
•
•
•
•
•

American Bureau of Shipping – ABS*
Bureau Veritas – BV
DNV GL AS *
Lloyds Register of Shipping – LR *
RINA S.p.A – RINA
Nippon Kaiji Kyokai – ClassNK

Alle disse klasseselskapene er anerkjent av
Sjøfartsdirektoratet gjennom formelle prosesser
ut fra klasseavtaler tilhørende Nærings- og
handelsdepartementet. DSB har mulighet til, og
behov for, å delta i disse prosessene.
Tilsyn i denne sammenheng omfatter bl.a. følgende
tiltak:
• Fastsettelse av minimumskrav til de elektriske
anleggene og driften av disse.
• Overordnet kontroll med at reder sørger for
at anlegget og driften av dette til enhver tid
tilfredsstiller gjeldende forskrifter.
• Stikkprøvekontroll ved tilsyn av gamle og nye
anlegg, herunder gjennomgang av dokumentasjon
m.m.
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• Informasjon og motivasjon for sikkerhetsarbeid.
• Samtykke til drift av anlegg (tilsynserklæring).
Skipets gyldige klassesertifikat er å betrakte som
tilsynserklæring for det elektriske anlegget. Klassens
prosesser med godkjenning av dokumentasjon
og tegninger ved nybygg og videre periodiske
inspeksjoner og kontroller forventes å utfylle de
nevnte tilsynsoppgaver.
Det er rundt 70 aksepterte foretak langs Norges kyst
som DSB har akseptert til å utføre kontroll. Ofte
er dette regulære elvirksomheter som også driver
installasjonsvirksomhet, men foretakene skal utføre
kontrollvirksomheten slik at det ikke oppstår tvil
om habilitet. Sjøfartsdirektoratet innførte kontrollordningen for fiske- og fangstfartøy mellom 10,67
og 15 meter rundt 2000-tallet. I januar 2016 ble
kontrollordningen utvidet til å gjelde fiske- og
lastefartøy under 15 meter. Denne fartøygruppen skal
også kontrolleres av Sjøfartsdirektoratets godkjente
foretak som skal utstede fartøyinstruks. Det er
17 slike foretak på landsbasis. Fartøyinstruksen
utstedes på grunnlag av der finnes dokumentasjon på
en kontroll av det elektriske anlegget fra et akseptert
foretak. Fartøyinstruks skal ikke utstedes hvis det
under kontrollen er funnet avvik av alvorlighetsgrad
A og dermed representerer en fare for skipets
sikkerhet.
Kontrollen utføres etter kontrollskjema med
veiledning som er utarbeidet av DSB. Aksepterte
foretak er ikke delegert myndighet og kan dermed
ikke benytte sanksjonsmidler for å få lukket avvik
de finner ved kontrollen. Foretakene skal videre
ha implementert et kvalitetssystem som sikrer
at innholdet i avtalen med DSB oppfylles. Videre
skal alle personer som enten skal forestå kontroll
eller utføre kontrollene, må oppfylle gitte krav til
kvalifikasjoner og praksis.

06
K APITTEL

Nøkkeltall på
DSBs oppfølging
av elsikkerheten
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6.1

STORT ANTALL TILSYN
Som det fremgår av kapittel 5 anvender direktoratet en stor andel av de samlede ressursene innen
elsikkerhetsområdet til tilsynsvirksomhet. Dette har vært et prioritert område, og har hele tiden vært en
kjerneaktivitet innen elsikkerhetsforvaltningen.
FAGOMRÅDE/TILSYNSOMRÅDE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Distribusjon av elektrisitet

138

138

141

136

115

111

Jernbane

10

12

7

3

2

4

Næringsvirksomhet med høyspenningsanlegg

80

58

55

46

31

35

Produksjon av elektrisitet

75

67

67

65

44

28

Sluttbruker høyspenningsanlegg

5

3

11

21

13

5

Sluttbruker lavspenningsanlegg

5

2

3

0

2

0

Sporvei

1

1

2

2

3

3

Sum

314

281

286

273

210

186

DLE

137

81

70

73

71

63

37

30

27

24

21

18

Aksepterte elektroforetak

0

0

0

0

0

0

Fiske-/fangstfartøy

91

87

75

97

85

95

Flyttbare offshoreinnretninger

30

35

39

58

39

46

Havbruk og lite mobile innretninger

0

3

2

1

2

4

Passasjerskip/ferger

105

128

139

106

132

114

Skip for laste-, verne- og arbeidsformål

61

63

52

51

61

61

287

316

307

313

319

320

Elektroentreprenør

6

4

3

3

2

2

Elektroreparatør

0

0

0

0

0

0

Prosjekterende

0

0

0

0

0

0

Sakkyndig selskap

5

0

0

0

1

0

Virksomhet med sakkyndig driftsansvarlig

0

1

0

0

0

0

Sum

11

5

3

3

3

2

Elsikkerhet land

Helseinstitusjoner og hjelpemiddelsentraler
Elsikkerhet maritimt

Sum
Elektrovirksomhet

Tabell 4. Oversikt over antall tilsyn per tilsynsområde for det enkelte år (2010–2015).
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DSB har fra 2010–2015 gjennomført rundt 4 000
tilsyn med elektriske anlegg21; i snitt 660 i året.
Det gjennomføres et stort antall tilsyn hvert år. Det
er samtidig stor forskjell i antall tilsyn mellom de
ulike forvaltningsområdene. Det er et stort antall
tilsyn innenfor maritim sektor. Det har også blitt
gjennomført mange tilsyn med distribusjon av
elektrisitet, men med et betydelig nedtrekk i 2014 og
2015.

Antall tilsyn på elsikkerhetsområdet
350
300
250
200
150
100
50
0
2010

2011

2012

2013

El-sikkerhet land

El.sikkerhet maritimt

Helseinstitusjoner og hjelpemiddelsentraler

Elektrovirksomhet

2014

2015

DLE

Figur 7. Antall tilsyn på elsikkerhetsområdet.

Foruten det markerte nedtrekket med tilsyn innen
elsikkerhet land (ressursmessig begrunnet), har
aktiviteten vært stabil på de andre tilsynsområdene.
Det har blitt gjennomført forholdsvis få tilsyn med
produksjonsanlegg, inkludert småkraftanlegg.
DSB har også i meget begrenset omfang
gjennomført tilsyn med industrivirksomheter med
høyspenningsanlegg.

21

Det har vært svært få tilsyn fra DSBs side med
elektrovirksomheter. Det presiseres samtidig at de
lokale elektrisitetstilsyn fører tilsyn med de fleste av
disse elektrovirksomhetene.
Ut over tilsynene med elektriske anlegg og
elektromedisinsk utstyr, ble det i perioden 2011–2015
også gjennomført 233 markedstilsyn med elektrisk
utstyr. Her er det også årlige variasjoner, blant annet
knyttet til nasjonale og internasjonale kampanjer og
øvrige behov som må prioriteres.

Kilde: SamBas.
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Det er først og fremst innen tilsyn med maritim
virksomhet, at det har blitt gjennomført koordinerte
tilsyn med annen myndighet. Ut over dette er det
også utført samtidige tilsyn med Statens strålevern,
NVE og sammen med DLE overfor helseforetak.
I 2015 startet et samarbeid mellom tre tolldistrikt,
tre utvalgte lokale elektrisitetstilsyn og DSB.
Intensjonen er å stoppe elektriske produkter som
ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene før de settes
på det norske markedet. Fra 2015 og frem til i
dag har det vært håndtert nærmere 60 tollsaker i
dette regimet, mange av varepartiene har frivillig
blitt destruert eller returnert. DSB har, av disse
sakene, gjort innførsel- og omsetningsforbud for 10
forsendelser.

6.2

AVVIK OG BRUK AV
SANKSJONER

I perioden 2010–2015 ble det innenfor tilsynet
med elsikkerhet på land og innen maritim sektor
avdekket 18 597 avvik fra kravene og i tillegg ble
det gitt ytterligere 5 239 anmerkninger. Innenfor
for Helseforetak ble det i samme periode gitt 266
avvik med 201 anmerkninger. På tilsyn med DLE for
samme periode gitt 716 avvik og 312 anmerkninger.
Tilsynsaktiviteten avdekker således mange brudd på
forskriftskrav, samtidig som avvikene varierer mye
i alvorlighetsgrad. I tillegg kommer de avvik som
avdekkes gjennom tilsynene fra DLE (se kapittel 6.8).

Reaksjonsmidlene har i all hovedsak blitt benyttet
innenfor elsikkerhet land og maritim sektor. I en
viss grad har det vært benyttet overfor DLE, i svært
liten grad overfor helseinstitusjoner og nesten ikke
overfor elektrovirksomheter.

6.3

REGELVERKSUTVIKLING OG
ANNET NORMARBEID23
Det har generelt vært lite arbeid med
regelverksutvikling innenfor de tekniske forskriftene
for elektriske anlegg og veiledninger til disse de
seneste årene. Se nærmere omtale i kapittel 11.
Endringer i forskrifter mht. elektrisk utstyr blir
endret suksessivt med at direktivene endres, og
innenfor dette området har det vært betydelig
aktivitet. For tiden er det flere forskrifter på høring
der nye direktiver rundt EMC og LVD, blant annet, er
implementert.
DSB er representert i flere nasjonale og
internasjonale normkomiteer, blant annet innen
lavspenningsanlegg, høyspenning stasjonsanlegg,
ledningsanlegg og maritime anlegg, samt ulike
normkomiteer for elektrisk utstyr. I tillegg kommer
normkomiteer for sikkert arbeid i elektriske anlegg
og elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige
områder. Normer har generelt en revisjonsyklus på
fire år, men dette varierer mye innenfor de ulike
normene.

Bruk av forhåndsvarsel har en effekt ved at
tilsynsobjektene stort sett retter avvik uten at det er
nødvendig med bruk av reaksjonsmidler.
I samme periode (2010–2015) ble det imidlertid i
17 tilfeller fattet vedtak om tvangsmulkt/forelegg,
tre stansing av anlegg eller utstyr og 11 tilfeller av
tvangsgjennomføring.22

22

Registrert i SamBas. Tvangsmulkt for 2015 var på kr. 534 042,-.
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Innenfor elektroområdet blir standarder kalt for normer.
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6.4

SAKSBEHANDLING OG
VEILEDNING
Elsikkerhetsavdelingen mottar en rekke saker til
behandling og konsultasjoner. De siste fire årene
har det i snitt vært tett opp til 13 000 registrerte
journalposter, men det reelle antallet henvendelser er
vesentlig høyere.
Per 15.september 2016 hadde avdelingen i alt 1 210
ubehandlede restanser. Det er i særlig grad Enhet
for elektriske anlegg som har hatt kapasitetsmessige
utfordringer med å følge opp antall saker til
behandling.
En del av sakene til avdelingen er knyttet til
henvendelser i etterkant av de årlige 150 000
DLE-tilsynene. Tilsvarende er det en god del
henvendelser knyttet til fortolkninger av regelverket
fra de som prosjekterer og bygger anlegg, maritim
sektor og innenfor elektrisk utstyr. En del av disse
henvendelsene er av relativt omfattende og teknisk
komplisert karakter, og legger naturlig nok beslag på
tid hos medarbeidere i avdelingen.
I tillegg kommer årlig 30−50 søknader om samtykke
til å utføre reparasjoner av elektromedisinsk utstyr
innenfor de kategoriene det må søkes for. Behandling
av disse søknadene utføres av ELP, men her er
tidsbruken samlet sett beskjeden.
Avdelingen har tidligere også brukt mye tid på å
besvare henvendelser fra personer og foretak som
søker dispensasjon fra tidligere regelverk som ikke
lenger er gyldig. Denne type saker begynner å avta
i mengde. Tilsvarende gjelder også søknader om
samtykke før tiltredelse i en bestemt posisjon i et
foretak.

6.5

GODKJENNING AV
SØKNADER FRA PERSONER
MED KVALIFIKASJONER FRA
UTLANDET
Direktoratet bruker mye tid som godkjennings
myndighet for søknader om tillatelse til arbeid
regulert gjennom kvalifikasjonsbestemmelsene24
for personer med ervervede kvalifikasjoner fra
utlandet.25 Økt arbeidsinnvandring og ønske om
arbeid her til lands, har medført et stort antall
søknader om godkjenning til å videreføre et yrke
i Norge på bakgrunn av utdanning og praksis i en
annen EØS-stat (se tabell 5).
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Godkjent

800

1 689

1 895

1 744

1 393

911

Avslag

389

1 082

981

609

604

517

Totalt

1 189

2 771

1 997

1 428

2 876 2 353

Tabell 5. Elektrofagarbeider – antall behandlede søknader
fra utenlandske statsborgere.

Selv om antallet behandlede saker har gått ned siden
2012, er det fortsatt et stort antall saker.
Avdelingen behandler også søknad om godkjenning
som faglig ansvarlig, men her er volumet langt lavere
enn for elektrofagarbeidere (se tabell 6).
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Godkjent

73

38

60

75

70

63

Avslag

45

65

64

8

43

72

Totalt

118

103

124

83

113

135

Tabell 6. Faglig ansvarlig – antall behandlede søknader fra
utenlandske statsborgere.

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet
til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
25
Det er 16 andre godkjenningskontorer i Norge for yrker regulert i
annet norsk regelverk.
24
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Dette er et arbeidskrevende område, hvor det også
er et betydelig etterslep i behandlingen på grunn av
anstrengt saksbehandlingskapasitet. I 2016 har DSB
mottatt over 1100 henvendelser.
Frem til nå søker de fleste om permanent tillatelse
til å arbeide i et regulert yrke, men trenden er
at flere enn tidligere melder om midlertidig
tjenesteyting, og således trenger en tillatelse til å
arbeide midlertidig i et regulert yrke i Norge. For
slik midlertidig tjenesteyting pålegger direktivet 1
måneds saksbehandlingstid i forhold til 4 måneder
for permanent tillatelse.

6.6

ELVIRKSOMHETSREGISTERET
Elektroforetak ble tidligere møtt med krav
om autorisasjon, for å kunne påta seg arbeid
knyttet til elektriske anlegg. Autorisasjonskravet
ble fra 2003 erstattet av krav til registrering i
Elvirksomhetsregisteret. Registeret skal gi oversikt
over foretak som det skal føres tilsyn med.
Innføringen av Elvirksomhetsregisteret til
erstatning for tidligere autorisasjonsordning
for elektroinstallatører som ble administrert av
nettselskapene, er ressurskrevende for avdelingen.
Avdelingen har brukt, og bruker fortsatt en del tid,
på å veilede personer og foretak i registrering av data
i Elvirksomhetsregisteret. Registreringen skjer via
Altinn. Det blir også brukt ressurser på å få fjernet
virksomheter fra registeret som har innregistrert
seg selv uten å tilfredsstille gitte krav. Registeret
inneholder i dag rundt 3 800 virksomheter.
Behandlingstiden for innkomne saker, både for
godkjenning av utenlandske elektrofagarbeidere og
registreringer/endringer av elektrovirksomheter, er
ofte forbundet med tidspress – for eksempel knyttet
til anbudsprosesser.

6.7

OVERSIKT OG ANALYSE
DSB får generelt inn informasjon om tilstand og
trender innen elsikkerhet fra tilsynsvirksomheten,
deltakelse i arbeidsgrupper som arbeider med
normer og standarder, dialog med bransje og DLE,
nordisk samarbeid, forskningsinstitusjoner og
annen bransje- og myndighetskontakt. Som et ledd i
arbeidet med å aggregere og formidle kunnskap ut,
utarbeider DSB blant annet en egen samlerapport –
Kunnskapsbilde26, hvor også nøkkeltall for elsikkerhet
innarbeides.
Som et verktøy for kunnskapsoversikt og analyse
har DSB også et eget fagsystem, SamBas. Innenfor
elsikkerhetsområdet inneholder SamBas registrering
av elvirksomheter, tilsynsdata, uhellsstatistikk og
informasjon om farlige produkter og utstyr.
Direktoratet får inn mye informasjon fra spesielt
tilsynsvirksomheten og innrapporterte hendelser.
Det har imidlertid vært liten kapasitet til å aggregere
og analysere all informasjonen som innhentes,
trekke ut læringspunkter og anvende dette
internt og eksternt i regelverksutvikling, tilsyn,
kunnskapsdeling og kompetanseutvikling.
Ved alvorlige uhell med elektrisk utstyr og
alvorlige ulykker i elektriske anlegg bistås politiet
i granskningen. Når det gjelder brann i bygning
håndteres dette i stor grad av DLE, mens eksperter
på elektrisk utstyr fra DSB bidrar inn i granskning
når det gjelder utstyret generelt. DSB har også fulgt
opp uhell med elektromedisinsk utstyr.
Direktoratet hadde møte med Statnett etter to
dødsulykker i forbindelse med byggeprosjekter det
siste året. DSB har ut over dette ikke hatt kapasitet
til å gjennomføre evalueringer etter større hendelser
eller nesten-hendelser de siste årene.

26
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6.8

UTADRETTET
KOMMUNIKASJON
Direktoratet formidler informasjon om elsikkerhet
gjennom egne kanaler. Et eksempel på dette er
bladet Elsikkerhet, som publiseres skriftlig med
jevne mellom med et opplag på rundt 12 000.
Elsikkerhet nr. 88 ble utgitt i desember 2016.
Publikasjonen er også tilgjengelig på nett. Det gis
også informasjon gjennom hjemmesiden og gjennom
www.sikkerhverdag.no, www.farligeprodukter.no,
sosiale medier og gjennom intervjuer i media.
DSB har vært/er også involvert i utarbeidelsen av
veiledere som berører elsikkerhet, blant annet:
• Sammen med Helsedirektoratet lager DSB
en veiledning til kommunene om samarbeid
mellom brann- og redningsvesenet og tjenester
innen helse- og omsorgssektoren for å øke
brannsikkerheten i risikogruppene.
• DSB bidrar i arbeidet med en ny veileder for
elektriske installasjoner i landbruket.
• DSB har samarbeidet med Energi Norge,
Statnett, Maskinentreprenørenes Forbund og
Arbeidstilsynet om informasjonsmateriell til
maskinførere (kranførere, gravere o.l.). Dette er
også aktuelt innen skog- og landbruk.
En god del av informasjonsformidlingen innenfor
elsikkerhet er i dag knyttet opp til arrangementer
i regi av eksterne samarbeidsparter. DSB bidrar
regelmessig med innlegg på kurs og samlinger for
bransjen. Eksempler på dette er DLE-konferansen,
DLE-skolen og HMS-konferansen (Energi Norge),
Eliaden, NEKs Elsikkerhetskonferanse, NELFOs
Elsikkerhetskonferanse, REN Teknisk konferanse og
Metodedagene (REN), NEK/IFEA EX-konferanse,
Driftslederforum (REN) og Småkraftdagane. DSB
har de siste årene ikke arrangert egne kurs eller
konferanser på dette området.
For direkte informasjon rettet mot allmenheten,
ivaretar DLE en viktig rolle ved at det i henhold
til instruks fra DSB skal gis minst 20 minutter
informasjon om blant annet bruk og vedlikehold av
elektrisk utstyr på hver boligkontroll. DLE er også
aktive i DSBs kampanjer for å forebygge branner

– for eksempel Kjøkkenpraten som ble lansert i 2015
for å skape oppmerksomhet om brannsikkerhet for
hjemmeboende eldre og deres nærmeste pårørende.
De lokale elektrisitetstilsynene deltok i lokale
aktiviteter.
Videre bidrar DSB også med artikler til
www.elsikkerhetsportalen.no som driftes av
Elsikkerhet Norge (sakkyndig, kommersielt, selskap).
Portalen ble lansert i 2011 for å samle informasjon om
elsikkerhet på ett sted. Initiativet ble tatt fordi man
mente at det ikke var enkelt å finne god informasjon
om hvordan boligeiere bedre kan sikre seg mot brann
forårsaket av elektrisitet.
DSB bisto også i utviklingen av en applikasjons
tjeneste for smart-telefoner som veileder elektro
fagfolk ved strømulykker. Tjenesten ble lansert i
2013, og viser hvordan man skal forholde seg ved
strømulykker. Applikasjonen er utviklet av NELFO,
foreningen for EL- og IT-bedriftene, NELFO i
samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt, El &
IT-forbundet, Energi Norge og DSB. Tjenesten er
lastet ned over 30 000 ganger.

6.9

DLE – AKTIVITETER OG
DIREKTORATETS TILSYN
MED DELEGERTE OPPGAVER
TIL DLE
Det er 462 personer ansatt i en funksjon knyttet til de
lokale elektrisitetstilsyn for å drive med tilsyn med
elektriske anlegg, virksomheter og markedskontroll
av elektrisk utstyr innenfor nettselskapets for
syningsområde. Oversikt per september 2016
viste at det var 210 personer ansatt i funksjonen
ved nettselskapene,27 og 252 personer ansatt i 14
sakkyndige selskaper som utfører oppgaver på vegne
av DLE.
DLE gjennomfører et meget stort antall tilsyn og
flesteparten av disse gjennomføres i boliger og
næringsvirksomheter. I 2015 ble det gjennomført
27

De ansatte DLE-ene vil ha varierende stillingsbrøk til DLE-arbeidet.
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nettselskapet, for eksempel å gjøre vedtak om
retting. For eksempel innenfor Hafslund Nett sitt
ansvarsområde ble det gjennomført tilsyn med
38 000 lavspenningsinstallasjoner i 2015, og alle
disse kontrollene ble utført av sakkyndige selskaper.

nesten 113 000 tilsyn i boliger og 26 000
systemrevisjoner ved næringsvirksomheter.
Det ble i fjor funnet i alt 281 269 avvik fra
elsikkerhetsregelverket, noe som tilsvarer 1,9 avvik
i snitt for hvert enkelt tilsyn. Av disse avvikene var
215 722 avvik ved boligtilsynene i 2015. Det er også
verdt å merke seg at det ble funnet 1 479 avvik på
930 gjennomførte tilsyn med elektroentreprenører
samme år. Avvikene har ulik alvorlighetsgrad, men
generelt kan man si at arbeidet med å avdekke og
lukke disse avvikene medfører redusert risiko for
skader.

Gjennomsnittskostnaden per tilsyn er rundt kr.
3 500,- (ut fra en totalkostnad på 500 millioner
kroner).
DSB er overordnet tilsynsmyndighet på området, og
skal som en del av dette også føre tilsyn med DLE.
Nedenfor gis det en oversikt over direktoratets tilsyn
med DLE de siste årene.

Som nevnt i kapittel 5.9 kan nettselskapene kjøpe
noen av de pålagte DLE-oppgavene fra sakkyndige
selskaper. Samlet sett kjøpte nettselskapene i
størrelsesorden 60–65 % av det samlede antallet
gjennomførte kontroller i 2014 og 2015 av
sakkyndige selskaper. I enkelte tilfeller blir alle
tjenestene som forskriften om DLE tillater, kjøpt
inn fra sakkyndige selskaper. Noen tjenester kan
ikke kjøpes inn og må håndteres av DLE selv i

DSB følger også opp DLE-virksomheten gjennom
andre virkemidler enn tilsyn. Dette inkluderer
blant annet dialogmøter (DLE-forum mm.) og
gjennomføring av obligatoriske kurs for alle ansatte
i DLE og sakkyndige selskaper, sammen med Energi
Norge. Det er også satt i gang et arbeid med å få på
plass en utdanning av DLEs brannutredere

DSBs tilsyn med de lokale eltilsyn (DLE)
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Figur 8. Diagrammet viser antall gjennomførte tilsyn fra DSB med DLE, antall avvik og anmerkninger gitt per år for tilsyn.
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DSB har grenseflater mot og samarbeidsbehov
innen elsikkerhet med et meget stort antall andre
myndigheter og organisasjoner. Det er etablerte
samarbeidsrelasjoner med en rekke virksomheter,
men med ulik grad av formalisering. Nedenfor
gis det en beskrivelse av grensesnitt og etablerte
samarbeidsrelasjoner mellom DSB og utvalgte andre
myndigheter.
Flere myndigheter har tatt et sektoransvar for
elsikkerhet innenfor sine ansvarsområder,
for eksempel Petroleumstilsynet, Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet og Luftfartstilsynet.
Andre myndigheter har ut i fra andre hensyn
enn elsikkerhet overlappende ansvar med DSB.
Dette gjelder for eksempel i forhold til Norges
vassdrags- og energidirektorat, Direktoratet for
byggkvalitet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
og Arbeidstilsynet.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE har med basis i energiloven det grunnleggende
ansvaret for forsyningssikkerhet og beredskap
innen norsk energiforsyning. Dette gjelder fra
konsesjon for bygging av anlegg, krav til drift
(systemansvaret), vedlikehold og modernisering
av anleggene, til sikring av vesentlige anlegg og
beredskapskrav ved ekstraordinære situasjoner og
krav til reparasjonsberedskap. Ansvaret som er gitt
i energiloven gjelder hele verdikjeden produksjon,
omforming, overføring, omsetning, fordeling og
bruk av elektrisk energi og fjernvarme. DSB er gitt
ansvaret i samme verdikjede for elsikkerheten.
Det er svært viktig med tett dialog,
informasjonsdeling og gjensidige avklaringer mellom
DSB og NVE om regelverksutvikling, fortolkninger,
veiledning og tilsyn. Dette gjelder blant annet
forhold som omhandler/kan ha betydning for
investeringer og vedlikehold av elektriske anlegg,
spenningskvalitet, fjernstyring av nett, og
dimensjonering av anlegg og komponenter mot
klimapåkjenninger.
DSB har en overordnet samarbeidsavtale med
NVE. Det gjennomføres faste møter på ledelsesnivå
og det er etablert et eget tilsynsforum. Gjennom
tilsynsforumet er det over flere år blitt gjennomført
et antall samtidige tilsyn. Det er også en gjensidig
interesse mellom direktoratene for å se nærmere på
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oppgavefordeling og samarbeid for alle relevante
fagområder, og det er avtalt etablert et eget prosjekt
for å se nærmere på dette i 2017.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Nkom forvalter eget regelverk om elsikkerhet i ekomnett og -utstyr.
Grensesnittet mellom DSB og Nkom omhandler blant
annet:
• Kraftforsyningen: Dette omfatter blant annet krav
om at overførte spenninger til telenett ved feil i
høyspenningsnett skal unngås, og krav vedrørende
fellesføringer mellom høy-/ lavspennings
luftledninger og kommunikasjonsanlegg.
• Bygningsinstallasjoner: Nye elektriske
installasjoner benytter stadig mer ekominstallasjoner som bærer av styresignaler og
målesignaler. Ekom-installasjonen blir en
installasjon i den elektriske installasjonen, for
eksempel styring av lys, gardiner, ventilasjon og
temperatur.
• Elektrisk utstyr: Det finnes utstyr hvor det
ikke er innlysende hvilken myndighet som har
tilsynsansvar. DSB samarbeider tett med Nkom
når det gjelder felles innspill og forståelse av
EU-regelverk, standardisering, håndtering av
markedstilsyn og avklaring av problemstillinger
rundt spesifikke produkter.
Det er ingen formell samarbeidsavtale mellom DSB
og Nkom, men det er tett kontakt, årlige møter
på ledelsesnivå og regelmessige fagmøter mellom
direktoratene.
Petroleumstilsynet (Ptil)
Elektrisk sett har DSB og Ptil grensesnitt på
landanleggene (totalt 8 landanlegg per i dag) og
der offshoreinnretningene har strømforsyning fra
land, for eksempel Goliat. Ptil er tilsynsmyndighet
for disse anleggene. Samtidig henviser Ptil i
sitt regelverk i stor grad til DSBs forskrifter
når det gjelder krav til elsikkerhet. I forhold
til kvalifikasjonskrav og DSBs godkjenning av
utenlandske elektrikere, arbeider mange av disse på
anlegg som er innenfor Ptil sitt myndighetsområde.
DSB og Ptil har en generell avtale om
forvaltningssaker og andre forhold som berører
begge myndigheter. Denne legger opp til
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regelmessige møter mellom etatenes ledere med
deltakelse fra relevante fagavdelinger.
Det er etablert avgrensningsbeskrivelser for alle
de aktuelle anleggene og offshoreinnretningene
som har strømforsyning fra nettanlegg på land som
DSB har tilsynsmyndighet for. For noen av disse
anleggene ligger komponenter som Ptil anser som
meget sikkerhetskritiske for innretningene innenfor
DSB s ansvarsområde. DSB er da forpliktet til å
meddele Ptil hvis man finner avvik knyttet til disse
komponentene ved tilsyn. Avtalen legger også opp til
at man har et gjensidig bistandsansvar der etatene
kan utnytte den andres ekspertise.
Sjøfartsdirektoratet
I tillegg til det grensesnittet man finner om
bord på norske skip, sjøredskaper og flyttbare
offshoreinnretninger mellom skipssikkerheten og
elsikkerheten, har DSB og Sjøfartsdirektoratet i
økende grad også et grensesnitt mellom skipets
elektriske installasjon og nettet på land. Landtilkoblinger til skip er et grensesnitt hvor det
tekniske må gå sammen på en sikker måte. Man ser
også en fremvekst av landtilkoblinger for lading av
batteri på ferger, fiskefartøy og nærskipstrafikk.
Mellom DSB og Sjøfartsdirektoratet er det etablert
tre avtaler, blant annet i forbindelse med inspeksjon/
tilsyn av elektriske anlegg om bord i skip registrert i
NOR og NIS. I tillegg er det en avtale om kontroll av
elektriske anlegg i flyttbare offshore-innretninger fra
1991.
Den overordnede avtalen legger opp til et årlig møte
mellom ledelsen i direktoratene.
Avtalen om tilsyn med de elektriske anleggene
forplikter begge etater til et tett samarbeid før, under
og etter tilsyn ved eventuelle sanksjoner. Det skal for
eksempel alltid foreligge en gyldig tilsynserklæring
fra DSB før hovedsertifikat fra Sjøfartsdirektoratet
kan fornyes. Ved revisjon av klasseselskaper eller
uanmeldt inspeksjon om bord i skip, skal etatene
meddele den andre på forhånd. DSB velger selv om de
vil delta på slike inspeksjoner og revisjoner.
Hvis Sjøfartsdirektoratet mottar melding om sletting
av klasse skal DSB underrettes. DSB avgjør da
om tilsyn må utføres eller om DSB kan utstede en
tilsynserklæring på grunnlag av klassens tilsyn.

Statens jernbanetilsyn
DSB og Jernbanetilsynet har ingen formell avtale om
samarbeid. Det gjennomføres regelmessige møter
mellom etatenes ledere med deltakelse fra relevante
fagavdelinger.
Statens jernbanetilsyn er tilsynsmyndighet
for jernbane, trikk og T-bane og for taubaner,
fornøyelses-parker og tivoli. DSBs forskrift
om elektriske forsyningsanlegg omfatter
forsyningsnettet fra generator via distribusjonsnettet
og trafo og frem til installasjonen. For jernbane og
sporvei regnes elektriske anlegg og infrastruktur for
fremdrift og andre installasjoner med tilknytning
til baneanleggenes returkrets/spor å være dekket av
DSBs regelverk. Disse er underlagt tilsyn av DSB.
Tilhørende bygningsinstallasjoner som ikke er
tilknyttet jernbanens eller banens returkrets/spor er
underlagt tilsyn fra det lokale eltilsyn (DLE).
Tilsyn med rullende materiell utføres av
Jernbanetilsynet i sin helhet, også for elsikkerheten.
Når det gjelder taubaner, fornøyelsesparker og tivoli
vil det også være grensesnitt mellom regelverkene.
Luftfartstilsynet
Elsikkerhet i fly håndteres i sin helhet av
Luftfartstilsynet.
Grensesnitt til Luftfartstilsynet omhandler krav til
merking av luftfartshinder/fjordstrekk (som settes
av Luftfartstilsynet), landingslys på flyplasser og
droner. Nettselskapene bruker i økende grad droner
for å tilfredsstille DSBs krav om linjebefaring.
Luftfartstilsynet har en rekke krav til bruk av droner.
Det er ingen formell avtale mellom Luftfartstilsynet
og DSB.
Direktoratet for byggkvalitet (DiBk)
Regelverket til DiBK beskriver krav til prosjektering,
funksjon og utførelse av byggverk, inkludert vann,
avløp og ventilasjon. DSBs regelverk setter krav til
utførelse av den elektrisk installasjon i bygget, for
eksempel sikringsskap, kontakter, brytere, belysning
og kablene som distribuerer strømmen i bygget.
Grensesnittet til DiBK omhandler i hovedsak
koordinering mellom bygning og elektrisk
installasjon og ikke tekniske krav. Eksempel er
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føringsveier for kabler og plassering av utstyr.
Bygningsregelverket setter nivået for ytelser og
funksjon på kabler ved en eventuell brann, og
installasjonen velges etter det.

og oppfølging av regionale arbeidsgrupper.
Arbeidstilsynet er koordinerende etat for
tilsynsetatene (HMS-etatene) med tilsynsansvar i
henhold til internkontrollforskriften på land.

I fremtiden vil det funksjonelle grensesnittet
utvides. Da henger solcellesystemer sammen
med batteribanker, elbil, installasjon og
distribusjonsnettet i et system der den elektriske
installasjonen henger sammen med ekom-nettet,
distribusjonsnett og internett. Dette innebærer mer
behov for koordinering, noe som også er drøftet på
ledernivå høsten 2016.

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet fører tilsyn med at private
og offentlige virksomheter følger kravene i
arbeidsmiljøloven med underliggende forskrifter. Til
underliggende forskrifter finnes det krav som skal
verne arbeidstaker mot farer fra elektriske anlegg og
elektrisk utstyr. Forskrift om utførelse av arbeid har
slike krav der DSBs forskrift om sikkerhet ved arbeid
i elektriske anlegg ikke får anvendelse for ikkeelektrofagfolk. DSB vil som fagmyndighet bistå ved
ulykker og alvorlige hendelser.

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet og DSB har felles ansvar for
myndighetsutøvelsen av forskrift om medisinsk
utstyr. Forskriften er hjemlet i lovgrunnlaget
til begge etatene. DSB har ansvaret for alt
elektromedisinsk utstyr og Helsedirektoratet
alt annet medisinsk utstyr. Ansvaret relatert til
dette området innbefatter regelverksutvikling,
standardisering, markedskontroll og overvåking
(inkludert meldesystem fra ansvarlige
omsetningsledd), saksbehandling og EØSrelevante aktiviteter. Den delte forvaltningen
krever en stor grad av samhandling mellom DSB og
Helsedirektoratet. I tillegg har de to etatene sammen
med Helsetilsynet ansvaret for forvaltningen av
forskrift om håndtering av medisinsk utstyr, som
blant annet hjemler mye av arbeidet DSB gjør knyttet
mot tilsyn av norske helseforetak. Samarbeid/
oppgavefordeling er p.t. under utredning.
HMS-etatene
Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap, Klima- og forurensningsdirektoratet,
Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon,
Petroleumstilsynet, Statens helsetilsyn og
Statens strålevern har et godt etablert samarbeid
innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsområdet
(HMS). Samarbeidet tar blant annet sikte på at
arbeidslivet skal behandles på en helhetlig måte, og
at virksomhetene skal oppleve et koordinert og mest
mulig samordnet tilsyn fra myndighetens side.
Direktørene i etatene har faste møter to ganger i
året og tilsynsetatenes samordningsgruppe møtes
flere ganger årlig. Av de sentrale oppgavene er å
holde felles kurs for tilsynspersonell, fellesaksjoner,
felles tilsynsdatabase, tilsynsstrategier, seminarer
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Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige
atmosfærer og Forskrift om utstyr og
sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig
område er to forskrifter som begge er hjemlet i
både arbeidsmiljøloven og el-tilsynsloven (samt
brann- og eksplosjonsvernsloven, også DSB).
Dette fellesområdet krever samhandling mellom
Arbeidstilsynet og DSB (ELA, ELP og NPF). Forskrift
om maskiner er hjemlet i både arbeidsmiljøloven
og el-tilsynsloven. Dette fellesområdet krever også
samhandling mellom Arbeidstilsynet og DSB.
Øvrige myndigheter
Det er en rekke andre myndigheter og organisasjoner
som direktoratet vil ha behov for økt samarbeid med
fremover.
Samarbeid med de andre nordiske
elsikkerhetsmyndighetene
DSB deltar i Nordisk komité for samordning
av elektriske sikkerhetsspørsmål (NSS). Dette
er et nettverk for elsikkerhetsmyndighetene i
Norden, hvor felles elsikkerhetsproblematikk
diskuteres og delvis samordnes. DSB er aktiv
i dette nettverkssamarbeidet. Formålet med
samarbeidet er blant annet å fremme effektiviteten i
elsikkerhetsarbeidet og bidra til økt elsikkerhet i alle
de nordiske landene.

08
K APITTEL

Uønskede
hendelser, ulykker
og skadebilde
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Overordnet mål for elsikkerheten, er at elektrisk
utstyr og anlegg ikke skal fremby fare for liv, helse og
materielle verdier.
En rekke uønskede hendelser kan skje som følge av
ytre påvirkning, feil konstruksjon, montasje eller bruk
av elektriske anlegg eller utstyr:
• Dødsfall.
• Skade på mennesker eller dyr
– Umiddelbare skader som brannskader og
hjertestans.
– Senskader i form av muskel- og skjelettplager,
psykiske lidelser og nerveskader.
• Dødsfall og skade på dyr.
• Ødeleggelse og skade på bygninger, utstyr og
andre materielle verdier.
• Skader på natur og miljø.
• Bortfall av strøm med direkte/indirekte
konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle
verdier.
• Bortfall av strøm som rammer mange mennesker
og virksomheter samtidig og/eller på annen måte
svekker samfunnssikkerheten.
Den siste typen av hendelser er ikke eksplisitt en
del av rammeverket gjennom el-tilsynsloven. Det
er samtidig slik, at tiltak som blir gjort for å sikre
anlegg og nett også vil ha en positiv effekt på
samfunnssikkerheten

med fare for overoppheting og i ytterste konsekvens
brann.28
DSB mottok i alt 44 markedskontrollmeldinger
fra de lokale elektrisitetstilsyn om potensielt
farlige produkter i 2015 og 52 så langt i 2016.
Bekymringsmeldingene har omhandlet
elektriske griller (egen sesongkampanje i
2015), installasjonsmateriell og flyttbare
belysningsprodukter, samt elektriske ståhjulinger.
Antall registrerte hendelser og uhell knyttet til
elektromedisinsk utstyr har vært relativt stabilt de
siste fem årene, med i snitt 224 hendelser per år.
Årsakene kan være både mekanisk, elektrisk og feil
bruk. Gjennom 1990-tallet var det i gjennomsnitt
femten dødsfall i året hvor elektromedisinsk utstyr
var involvert. Siden år 2000 har det gjennomsnittlig
vært 8 dødsfall i året. Det har parallelt vært fokus på
opplæring og internkontroll.
Også antallet registrerte dødsfall i befolkningen
som følge av strømgjennomgang og/eller lysbue
har i hovedsak hatt en positiv utvikling over tid.
På det verste ble det registrert 20 omkomne (1965).
I perioden 1990–2004 var det i gjennomsnitt 2,25
dødsulykker per år, mens det fra 2005–desember
2016 har vært et snitt på 1,08 dødsulykker per år. På
den andre siden har det vært en markert økning i
antallet innrapporterte el-ulykker de senere år (se
figur 9).

Over tid har utviklingen i elsikkerheten i Norge vært
positiv i forhold til de mest alvorlige konsekvensene.
I det store og hele er elektrisk utstyr som omsettes
på det norske markedet i dag trygt å bruke. Antall
elektrisk utstyr som finnes i samfunnet i dag er
mangedoblet på noen få tiår, uten at antall branner
eller strømgjennomgangsulykker har økt.
Det har imidlertid vært en del alvorlige unntak, som
også er i strid med en allmenn forventning om at
elektrisk utstyr er trygt. Produkter har blitt oppdaget
og trukket tilbake fra markedet som ellers kunne
medført skader.
DSB fulgte i 2016 blant annet opp enkelte typer
varmtvannsberedere med en elektrisk tilkobling
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28

Se for eksempel omtale av enkelte typer varmtvannsberedere i
2016 på https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2016/oso-kontakterhuseiere-i-juni/ og http://www.dinside.no/bolig/sjekk-omvarmtvannsberederen-din-er-brannfarlig/60958363.
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Foto: Oslo brann- og redningsetat

Det ble i 2015 meldt inn 497 el-ulykker til DSB,
hvorav 140 med skadeomfang. Det har vært en
jevn økning i antall innmeldte el-ulykker fra 2010
til 2015. En relevant forklaring til økningen i
innmeldte hendelser er økt oppmerksomhet omkring
meldeplikten. Det har først og fremst vært en økning
i antallet meldte el-ulykker uten personskade.

hjelpearbeidere er særlig utsatt.31 Det er også verdt å
merke seg at Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
tidligere har påpekt store mørketall med hensyn
til strømulykker i Norge, og at mange som utsettes
for strømulykker kan få helseplager som psykiske
ettervirkninger, muskel- og skjelettlidelser og
nerveskader.

Fra 2015 til 2016 er trenden nedadgående. Det
estimeres 440–450 innregistrerte el-ulykker til
DSB i 2016.30 Av 434 innrapporterte hendelser per
6. desember, er 114 med skadeomfang.

Hendelsene oppstår hyppigst i forbindelse med
montasjearbeid, men også relativt ofte i forbindelse
med revisjoner, målinger og inspeksjoner av anlegg.
Det er ofte tilfeldigheter som hindrer at nestenulykker og ulykker blir alvorlige ulykker. 36 av
hendelsene er registrert oppstått i forbindelse med
lek og fritidsaktiviteter.

Enkelte bransjer skiller seg ut. Dette gjelder i
særlig grad installasjonsvirksomheter, hvor elektromontører, lærlinger og hjelpearbeidere er utsatt.
Relativt sett viser statistikken at lærlinger/

31

Kilde: SamBas. Se DSB (2015): Kunnskapsbilde 2015, side 107.
30
Det var per 6. desember 2016 rapportert inn 434 ulykker.
29

Se beskrivelser av flere av ulykkene i DSB (2016): Elsikkerhet 88.
Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,
01/2016–november 2016, årgang 45.
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De aller fleste av skadene skjer i forbindelse med
elektriske lavspenningsanlegg.

Elulykker antall
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Antall uhell totalt

2014

2015

Antall uhell med omkomne/skadede

Antall uhell uten personskade
Figur 9. Antallet registrerte el-ulykker totalt har gått relativt markert opp siden 2010. 29

Antall branner generelt, og antall branner forårsaket
av elektriske anlegg eller feil bruk av elektriske
anlegg eller utstyr, har også gått ned det siste tiåret.

Antall omkomne i brann har også sunket de siste fem
årene. I alt 35 personer omkom i brann i 2015. Dette
inkluderer alle branner, også uten elektrisk årsak.

Samtidig er det slik at 40 % av alle boligbranner
i Norge er forårsaket av feil ved, eller bruk av,
elektriske anlegg eller utstyr. Omtrent halvparten
er relatert til feil bruk, og tilsvarende knyttet til
feil ved selve anlegget eller utstyret.

For perioden 2010−2014 omkom 51 mennesker i brann
med elektrisk årsak. Særlig to katastrofebranner med
elektrisk årsak skiller seg ut i årene før 2010. Brannen
på Hotell Caledonien i Kristiansand i 1986 med 14
omkomne og brannen på Gulskogen i Drammen i
2008 hvor syv polske gjestearbeidere omkom.

For perioden 2010–201532 var det registrert:
• 1 477 branner forårsaket av feil ved elektrisk utstyr
eller anlegg.
• 1 318 branner forårsaket av feil bruk av elektrisk
utstyr (herunder 957 knyttet til komfyr).
Det er samtidig et betydelig antall branner uten
mottatt informasjon om årsak/ukjent årsak fra
politiet.33

32
33

Det foreligger ikke oppdaterte tall for januar–desember 2016.
Av 2 717 registrerte bygningsbranner i 2015 var det beskrevet årsak
fra politiet i 28,9 % av tilfellene. Denne andelen har vært relativt
stabilt siden 2010, og betydelig høyere i perioden 2006–2009.
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Ser man bort fra disse storbrannene tilhører de fleste
omkomne risikoutsatte grupper, og omkommer i
private boliger (80−90 %).34
Risikoutsatte grupper i denne sammenhengen er
eldre mennesker, rusmisbrukere, personer med
psykiske plager, innvandrere og bevegelseshemmede.
For mennesker over 70 år er risikoen for å omkomme
i brann vesentlig høyere enn for befolkningen
for øvrig. Andelen eldre forventes å øke i årene
som kommer, og flere eldre bor nå lenger i egen
bolig fremfor på institusjon. Det er positivt å se
en synkende tendens i antall dødsbranner på
tross av at risikofaktorene øker, men det er viktig

34

DSB (2016): DSB årsrapport 2015, side 16.
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å forholde seg aktivt til denne utviklingen. De
økonomiske konsekvensene av feil ved elektriske
anlegg og elektrisk utstyr er krevende å måle. Noen
indikasjoner som uttrykker at dette er et betydelig
samfunnsproblem kan likevel identifiseres.
For perioden 2010–2015 forulykket 185 husdyr som
følge av branner med elektrisk årsak.
Finans Norge viser at det i gjennomsnittet
utbetales fire til fem milliarder kroner hvert år i
forsikringsutbetalinger med bakgrunn i brann:35
Gjennomsnittlige utbetalinger siste 11 år: 4 405
millioner kr.
• Branner med ukjent årsak: 3 027 millioner kr.
• Branner med elektrisk årsak: 710 millioner kr.
• Branner med kjent ikke-elektrisk årsak:
667 millioner kr.
Dersom branner med annen (ukjent) årsak kan
fordeles noenlunde likt på elektrisk årsak/ kjent ikkeelektrisk årsak, kan det estimeres en årlig utbetaling
gjennom forsikringer i størrelsesorden rundt 2,2
milliarder kroner i året på grunn av branner (både
kalde og varme branner) med elektrisk årsak.36

hendelsene. KILE for utvalgte ekstremvær har for
eksempel vært på omtrent:37
• 90 millioner kroner for ekstremværet Nina i 2015.
• 50 millioner kroner for ekstremværet Ivar i 2013.
• 40 millioner kroner for ekstremværet Hilde i 2013.
• 450 millioner kroner ekstremværet Dagmar i 2011.
Ekstremvær har flere ganger medført at store
geografiske områder har vært uten strøm i mange
timer, og de samfunnsøkonomiske kostnadene ved
flere av disse hendelsene har vært omfattende.
Det må her også understrekes at KILE-ordningen
heller ikke inkorporerer alle samfunnsøkonomiske
tap, slik som for eksempel negative sumvirkninger
for et samfunn av at mange virksomheter og
samfunnsfunksjoner samtidig er rammet.
De samfunnsmessige konsekvensene av enkelte
hendelser kan være svært store, selv uten at liv
og helse er direkte truet. Et eksempel på dette er
hendelsen ved Oslo S i 2007.
Brann i kabelkulvert ved Oslo Sentralstasjon, 200738
En kabelbrann på Oslo S den 27. november 2007 førte
til cirka 20 timer stans i all togtrafikk på Østlandet
og bortfall av tele- og datatrafikk for et stort antall
kunder i cirka 10 timer. Om lag 80 000 reisende ble
rammet. I tillegg ble om lag 25 000 internett-kunder,
en rekke telefonkunder og kunder av leide samband
uten tjenester. Herunder var betydelige leverandører
av teletjenester og deres kunder, eksempelvis banker
og butikker uten samband.

Selve kraftforsyningen i Norge er kjennetegnet av høy
leveringspålitelighet i det daglige. Folk forventer,
og får også levert, strøm inn til stikkontakten til
enhver tid. Enkelte hendelser har imidlertid medført
omfattende konsekvenser for samfunnet. En viktig
årsak til strømbrudd er forhold ved omgivelsene,
og i særdeleshet har ulike ekstremvær de siste
årene forårsaket store strømbrudd, med dertil store
samfunnsmessige konsekvenser.

DSBs rapport fra 2007 beskriver at primærårsaken
til hendelsen var at en entreprenør skadet en kabel
under graving i Fred Olsen gate. I dette tilfellet
oppstod det en stående jordfeil på den kabelen som
ble berørt av gravearbeidene. I ugunstige situasjoner
kan dette utløse følgefeil på kabler tilhørende samme
transformatorkrets. Særlig gjelder dette i såkalte
endeavslutninger på kabler eller i overgangsskjøter
mellom kabler. Kabelskjøten som er sannsynlig kilde
til brann er av en type som daværende Oslo Lysverker
(forløper for Hafslund Nett) benyttet på 1980-tallet.
Disse skjøtene har over tid vist seg å ikke være av god
nok kvalitet, og har ikke vært benyttet til nyanlegg
siden 1990.

NVEs økonomiske regulering innebærer at
nettselskapene i slike situasjoner får et nedtrekk i
sine inntektsrammer. KILE-ordningen (kvalitets
justerte inntektsrammer ved ikke levert energi) skal
reflektere den samfunnsøkonomiske kostnaden ved
Her er det viktig å merke seg at Finans Norge skiller mellom varme
og kalde branner. En varm brann er en hendelse med åpen flamme.
En kald brann er en hendelse der det er spor av varmgang, men
uten åpen flamme. I praksis er en kald brann en «nesten-ulykke»
med potensiale for en varm brann. Ofte er dette komponentsvikt i
elektrisk utstyr.
36
Estimater basert på ukjent brannårsak kan være usikre, men det
er en anerkjent metode å fordele dette på denne måten. Vi ser også
en klar sammenheng med store hopp i utbetalinger i år med mye
lyn-aktivitet. Da øker både varme og kalde branner (overspenninger
skader mye elektrisk utstyr).
35

37

NVE (2015): «Erfaringer fra ekstremværet Ole februar 2015», NVErapport utgitt august 2015.

DSB RAPPORT / Elsikkerhetsprosjektet

57

Uøns k e d e h e nd e ls e r , u ly k k e r o g s k ad e bild e

Enkelthendelser som medfører at enkelte
sluttbrukere mister strømforsyningen, kan gi store
økonomiske konsekvenser for enkeltvirksomheter.
Videre vil strømbrudd i enkelte samfunnskritiske
virksomheter, samtidig med en pågående
krisesituasjon, være en svært lite ønsket situasjon.
Spesielt alvorlig er det om disse virksomhetene ikke
har nødstrømsforsyning eller eventuelt andre gode
beredskapsordninger.
Underdimensjonering og/eller feil på elektriske
anlegg hos virksomheter medfører også risiko
for funksjonssvikt. Dette kan også ramme
samfunnskritiske virksomheter. Datakrevende
anlegg kan være svært sensitive for endringer i
spenningskvaliteten, og kan svikte ved såkalte
«spenningsdipper» om de ikke er konstruert og
dimensjonert for å ha en buffer for å tåle dette.
Dette kan omfatte elektriske anlegg knyttet til
datasentraler og elektriske installasjoner hos
samfunnskritiske virksomheter knyttet til kritisk
infrastruktur og beredskap. Et eksempel på dette
er at feil i et ekom-anlegg i Ålesund i 2014 medførte
bortfall av mobilnettet i store deler av Møre og
Romsdal over mange timer.38
For samfunnssikkerheten kan det være alvorlig om
det oppstår feil ved elektriske anlegg innen kritisk
infrastruktur og samfunnsviktige funksjoner. Videre
kan tekniske feil på anlegg innen kraftforsyningen
medføre svikt i andre samfunnskritiske tjenester, slik
man også har opplevd denne høsten. Dette ble også
belyst gjennom Øvelse IKT-16.
Det må legges til grunn at en ordinær
næringsvirksomhet investerer i tilstrekkelig
robuste elektriske installasjoner ut fra rene
bedriftsøkonomiske vurderinger. For kritiske
samfunnsfunksjoner som telekommunikasjon,
kraftforsyning, vann og avløp, transport og lignende
vil det imidlertid kunne være et gap mellom hva som
er i den enkelte virksomhets egeninteresse og hva
som er et samfunnsøkonomisk og beredskapsmessig
riktig nivå. Det er således av stor betydning å ha
oppmerksomhet om den tekniske tilstanden til
elektriske anlegg ved disse virksomhetene.

38

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (2014): Ekomutfall i Ålesund
6. mars 2014. Rapport, 2. april 2014.
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Oppsummering:
Det har i stor grad vært en positiv utvikling
i antall og omfang av uønskede hendelser
innen området. Den positive utviklingen kan
tilskrives en rekke sammenfallende forhold. Det
er samtidig all grunn til å anta at innarbeiding
av sikkerhetskrav i elektrisk utstyr og materiell
gjennom normer og standarder, innføring av
regelverk knyttet til sikkerhet ved arbeid i
elektriske anlegg, internkontrollforskrift, tilsyn
og informasjon har medvirket positivt.
Til tross for en positiv utvikling over tid, skjer det
fortsatt dødsfall, personskader og materielle tap.
Dette må følges opp, fordi det er viktig å strekke
seg mot en ambisjon om at ingen skal dø eller bli
alvorlig skadet på grunn av feil eller feil bruk av
elektrisk utstyr eller anlegg, og at de materielle
skadene som følge av denne type hendelse bør
være så lave som praktisk mulig.
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Foto: Colourbox.com
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Vår elektriske
fremtid – trender i
samfunnet
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9.1

UTVALG AV STERKE
TRENDER AV BETYDNING
FOR ELSIKKERHETEN
Prosjektet har vurdert et bredt sett av trender og
utviklingstrekk i samfunnet. Prosjektet har også støttet
seg på en egen utredning som har blitt gjennomført i
samarbeid med Norsk Elektroteknisk Komite (NEK),
med utarbeidelse av en egen rapport «Vår elektriske
fremtid".

Endringer innen
elektrisitetsproduksjon
og -forsyning

– Mange gamle elektriske anlegg i kraftforsyningen, samtidig store
investeringer i nye anlegg fremover (kap. 9.2)
– Elektrifisering av transportsektoren, det grønne skiftet,
flere prosumenter (kap. 9.2)
– Økt digitalisering og fjernstyring av energiforsyningen (kap. 9.3)

Endringer innen
energibransjen

– Strukturelle endringer (kap. 9.4)
– Risiko for manglende elektrokompetanse på sikt (kap. 9.4)
– Økt risiko for arbeidslivs- og økonomisk kriminalitet (kap. 9.4)

Endringer på
forbrukersiden

– Mulig økt privat import av elektriske produkter/utstyr utenfra
EU/EØS-området (kap. 9.5)
– Avanserte utstyr, og økt avhengiget av elektrisitet (kap. 9.5)
– Høye effektuttak – risiko i gamle anlegg (kap. 9.5)

Endrede klimapåkjenninger

– Medfører økt belastning på elektrisk utstyr og anlegg (kap. 9.6)

Strukturelle og
demografiske endringer i
samfunnet

– Strukturelle endringer i samfunnet (kap. 9.7)
– Demografiske endringer, risikoutsatte grupper (kap. 9.7)
– Sårbarhet for feil/fravær av strømforsyning til kritiske samfunnsfunksjoner (kap. 9.7)

Figur 10. Viktige forhold og trender for elsikkerheten.
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Det er usikkerhet med hensyn til utviklingen
fremover, men følgende forhold og trender anses som
både sterke og viktige for elsikkerheten:
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9.2

ENDRINGER INNEN
ELEKTRISITETSPRODUKSJON
OG -FORSYNING
Det er mye som skjer med hensyn til produksjon
og distribusjon av elektrisk strøm i Norge. Viktige
utfordringer fremover er blant annet knyttet til
gamle anlegg, store investeringer i kraftforsyningen,
elektrifisering av transportsektoren og økende antall
prosumenter (se nedenfor).
Mange gamle anlegg
Det er mange anlegg innen både produksjon og
nett som begynner å bli (svært) gamle. En stor del
av luftledningene i regional- og sentralnettet er
for eksempel bygd på 1960-tallet. Også en god del
jordkabler, sjøkabler og transformatorer ble satt i
drift tilbake på 1950- og 1960-tallet.39 Luftlinjer i
distribusjonsnettet er i snitt bygd ut på midten av
1970-tallet, og også på dette spenningsnivåer er det
mange transformatorer som ble bygd på 1960-tallet.
Det er for øvrig også betydelige forskjeller mellom
konsesjonærene.40 Over tid øker dette risikoen for
tekniske havarier, med potensiell fare for liv og helse
og negative konsekvenser for kraftforsyningen.
Dette utløser et behov for å frigjøre kapasitet til å
føre tilsyn med viktige og sårbare anlegg, samt mulig
økende behov for å ha kapasitet til å følge opp flere
uønskede hendelser fremover.
Høye investeringer
Norge står overfor et historisk høyt investeringsnivå
innen kraftforsyningen. Fra begynnelsen av
1990-tallet og frem mot i dag, har det vært en
lang periode med lave investeringer innenfor
energiforsyningen. Dette har snudd, og det er
nå igangsatt og planlagt store investeringer og
rehabiliteringer av både produksjonsanlegg og
strømnett. Det er estimert at nettselskapene skal
investere for nær 140 milliarder kroner frem til

2025.41 Statnett alene planlegger å investere 40–50
milliarder kroner i nettanlegg til 2020.42
Det forventes også et betydelig antall nye
småkraftanlegg før 2020, da dette er fristen
som er satt for å få støtte gjennom den statlige
el-sertifikatordningen. I tillegg vil nye
vindkraftanlegg settes i drift og kobles på nettet, og
investeringene i solcellepaneler er økende.
På grunn av mye byggeaktivitet kan driftssikker
heten bli utfordret de kommende årene.43 Det er
et økt behov for å føre kontroll med utbygging og
idriftsettelse av nye anlegg. En annen sannsynlig
virkning av disse endringene, er økt etterspørsel
for bistand med å fortolke regelverket, også fordi
regelverkskompetansen i bransjen kan ha blitt
svekket over tid på grunn av lite investeringer i en
lengre periode frem til nå. Direktoratet må være
forberedt på å måtte gå inn i en serie med krevende
og kompliserte utbyggingssaker fremover som vil
kreve både juridisk og teknisk kompetanse.
Et annet forhold som krever oppmerksomhet, er
at et generelt høyt aktivitetstrykk i kraftbransjen
vil utfordre selskapene med hensyn til tilgang på
arbeidskraft, leverandørkontroller, oppfølging av
entreprenører under arbeid, og kapasiteten til en
prosjektstyring som sikrer både sikkerhet under
arbeid og gode tekniske løsninger.
Omfattende elektrifisering av transportsektoren
Det er i gang en omfattende elektrifisering av
transportsektoren. Elsikkerhet er en forutsetning
for det grønne skiftet. De siste årene har det vært
en sterk vekst i antall elektriske kjøretøy på norske
veier.44 Ved utgangen av 2015 var det registrert
nesten 70 000 elbiler. Veksten kommer til å fortsette,
og elektrifiseringen innen transportsektoren
omfatter også andre transportmidler (slik som
elektriske busser og ferger). Regjeringen har
herunder også varslet at man vil tilrettelegge for
bruk av landstrøm i norske havner45, og Statens
vegvesen (sentral kravstiller til ferger) har tatt
opp behov for større grad av standardisering av
http://ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publikasjoner/
kraftinvesteringer-i-stotet (Statistisk sentralbyrå, publisert 8.
desember 2016.)
42
http://statnett.no/Media/Nyheter/Nyhetsarkiv-2016/Statnettopprettholder-investeringsnivaet-i-stromnettet/
43
NVE (2016): Driften av kraftsystemet 2015.
44
Meld. St. 25 (2015−2016): Kraft til endring.
45
Meld. St. 25 (2015−2016): Kraft til endring, side 204−205.
41

39
40

NVE (2016): Driften av kraftsystemet 2015.
NVE (2014): Det høyspente distribusjonsnettet.
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landtilkoblinger. Det er nå besluttet landtilkobling
også for Hurtigruten.
Økende antall prosumenter
Vi vil i økende grad få strømkunder (konsumenter)
som også selv vil produsere energi – såkalte
prosumenter. Dette styrker tilbudet av energi,
samtidig som slik økt uregulert elektrisitets
produksjon også kan gi utfordringer for kraft
forsyningen. Produksjonen vil være relativt
uforutsigbar, blant annet fordi mye av denne lokale
produksjonen vil være basert på solcellepaneler og
vindkraft. Dette kan påvirke stabiliteten i nettet,
spesielt i områder hvor det er mye lokal produksjon.
Det kan også innebære økt risiko for driftspersonell i
nettselskap i forbindelse med arbeid på frakoblet nett,
dersom man ikke har oversikt over prosumenter som
potensielt kan mate inn på nettet.

9.3

ØKT DIGITALISERING
OG FJERNSTYRING AV
ENERGIFORSYNINGEN
En raskt tiltakende digitalisering av kraftforsyningen
innebærer effektivisering og bedre overvåking av
nett og anlegg, men gir også nye former for risiko for
uønskede hendelser.
Bedre overvåking av nett og anlegg
Selskapene i energiforsyningen har i mange år
benyttet IKT-systemer for å understøtte drift
og for å overvåke og fjernstyre anleggene i
energiforsyningen. Dette er i dag svært komplekse
systemer, som omfatter selve driftssentralsystemet
(SCADA)46, datanettverk (prosessnett) for å
føre signaler til og fra SCADA-systemet og ut til
anleggene, frem til stasjonsdatamaskiner som
oversetter digitale signaler til fysisk handling
i stasjonene, samt nettverksutstyr som binder
driftskontrollsystemet sammen.
De siste årene har digitaliseringen i energi
forsyningen økt ytterligere, og med den pågående

46

SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition.
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utrullingen av smarte strømmålere47 (AMS)48 gir
dette energiforsyningen nye, store muligheter
til å analysere, effektivisere, planlegge og
vedlikeholde driften av strømnettet. Det gir også
nettselskapene mulighet til å lokalisere og reparere
feil raskere, og med det øke både elsikkerheten og
forsyningssikkerheten av elektrisk strøm.
Risiko for uønskede hendelser
Tidligere var SCADA-systemene i energibransjen
skreddersydd for de enkelte selskap, og også adskilt
fra andre IKT-systemer i disse selskapene. I økende
grad har SCADA-systemene blitt integrert med andre
IKT-systemer for å utveksle og utnytte data til å
optimalisere drift og utnyttelse av ledige kapasiteter.
Samtidig innebærer dette økt risiko for uautorisert
tilgang og fare for hacking gir også større sårbarhet
for utilsiktet eller tilsiktet utkobling av ett eller flere
elektriske anlegg. Da kan dette gå ut over liv og helse
og materielle verdier.
Infrastrukturen som benyttes av nettselskapene
til å kommunisere med AMS-målerne, kan også
utnyttes til å etablere overvåking og styring av
strømnettet på en helt annen måte enn i dag, og
vil være første steg mot utviklingen av mer smarte
strømnett.49 Dette er positivt. Samtidig fører den økte
digitaliseringen i energiforsyningen og den stadig
tettere sammenkoblingen av systemer og nettverk
også til at de totale systemene blir mer komplekse,
og det kan være vanskelig å ha full oversikt. Dette
øker risikoen for teknisk feil, menneskelig svikt og
uautorisert inntrenging i systemene.50
Trusselnivået mot energiforsyningen har også
økt de senere årene, og det pekes spesielt på at
kritisk infrastruktur kan bli utsatt for sabotasje
eller forstyrrelser som kan påvirke evnen til å
opprettholde samfunnskritiske tjenester.51 Sett fra
et samfunnssikkerhetsperspektiv kan inntrenging i
sentrale styresystemer eller teknisk feil medføre at
risikoen for langvarige strømutfall øker. Det kan også

Dette er strømmålere som får to-veiskommunikasjon, slik at
nettselskapene kan kommunisere med målerne.
48
Alle strømkunder i landet skal få AMS-målere innen 1. januar 2019.
49
Smart-Grid er et strømnett der produksjon og etterspørsel styres
automatisk ved hjelp av avanserte IKT-system og sensorer med
toveiskommunikasjon i en omfattende infrastruktur, og som omfatter
alle typer produksjon og forbruk.
50
NOU 2015:13 «Digital sårbarhet – sikkert samfunn».
51
E-tjenesten (2016): Fokus 2016. https://forsvaret.no/fakta_/
ForsvaretDocuments/Fokus%202016.pdf.
47
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medføre økt risiko for at overvåkningsanlegg som
skal varsle ved brann og annen fare svikter.

både system og infrastruktur, noe som kan påvirke
samfunnssikkerheten.54

Energiforsyningen er underlagt strenge lovkrav
knyttet til de store anleggene, og spesielt for SCADAsystemene er det strenge sikkerhetskrav. NVE fører
også tilsyn med at kravene oppfylles. Den største
utfordringen samfunnssikkerhetsmessig vil likevel
være i tilknytning til for eksempel AMS-målerne.
Målerne som installeres hos alle strømkundene,
skal ha innebygget bryterfunksjonalitet. Dette betyr
at nettselskapet kan fjernstenge strømmen i huset,
noe som er nyttig ved for eksempel bytte av eier
og manglende betaling, eller hvis det er nødvendig
med utkoblinger ved en rasjoneringssituasjon.52
Ved inntrenging i systemene som administrerer
AMS-bryterfunksjonaliteten for å foreta uautorisert
utkobling, kan man risikere at mange strømkunder
mister strømmen. Hvis dette rammer kunder som er
avhengig av strøm til for eksempel medisinsk utstyr,
kan dette bli kritisk. Siden samhandlingsreformen
innebærer at flere blir boende hjemme øker
sårbarheten.

Utviklingen åpner også opp et mulighetsrom i
arbeidet med elsikkerhet. Digitale løsninger kan
blant annet gi raskere og mer presise oversikter over
feil og skader. Det kan også bety muligheter for bedre
analyser og mer effektiv planlegging og styring av
virksomheten, både for tilsynsmyndighetene og for
bransjen.

SCADA-systemer og AMS-målere koblet mot nettet
vil være en løpende sikkerhetsutfordring som krever
kontinuerlig vedlikehold, interne revisjoner, analyser
og tilsyn fremover.
Hovedutfordringen knyttet til sikkerhet i AMS,
styring og overvåking av nettet helt inn til kunden,
er at alle sikkerhetsaspekter enda ikke er belyst.
Dagens lovkrav er at AMS-infrastrukturen skal
sørge for sikker kommunikasjon.53 Forskriftskravet
gjelder imidlertid kun for AMS-infrastrukturen.
Flere nettselskap er i ferd med å etablere prosjekter
der det testes bruk av Smart-grid-teknologi for økt
overvåking og styring helt inn til strømkundene,
og det er uklart i hvilken grad det eksisterer
myndighetskrav knyttet til IKT-sikkerhet for
dette. Dette kan utfordre myndighetenes evne til å
fastsette rammevilkår som både fremmer utvikling,
men også sikrer ivaretakelse av sikkerheten til

Per i dag anbefales det at nettselskapene kun kan fjernutkoble en
kunde om gangen. NVE har uttalt at det på sikt, kan bli aktuelt,
etter testing og utredning, å tilrettelegge for masseutkobling
eller massestruping på et gitt effektnivå i forbindelse med en
beredskapssituasjon eller ved rasjonering, typisk ved effektknapphet.
53
Avregningsforskriftens § 4-2 e). URL:
https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-301/§4-2.
52

9.4

ENDRINGER INNEN ENERGIBRANSJEN MV.
Strukturendringer i energibransjen og andre
sektorer, har betydning for direktoratets oppfølging
innen elsikkerhet. Økt konkurranse om oppdrag og
internasjonalisering medfører at nye virksomheter
vil komme inn i markedet. Disse skal følges opp og
vil også kunne få betydning for risikonivå og valg av
tilnærming fra myndighetenes side. Som en særlig
problemstilling kommer økt risiko for arbeidslivs- og
økonomisk kriminalitet, som også har betydning for
elsikkerheten.
Strukturendringer
Det forventes en betydelig reorganisering av
energibransjen fremover. Viktige drivkrefter for
dette er blant annet krav til selskapsmessig og
funksjonelt skille, nye teknologiske muligheter og
de generelle rammevilkårene for bransjen (f.eks.
lave strømpriser). Krav til selskapsmessig og
funksjonelt skille får betydning for organiseringen
og innebære et skille mellom den monopolbaserte
nettvirksomheten og den konkurranseutsatte
virksomheten i energiselskapene. Det stilles sterkere
krav til konkurranse-utsetting av tjenester, og det
forventes både fusjoner og økende samarbeid mellom
selskap i bransjen. Noen selskaper kan velge å selge
ut deler av virksomheten og konsentrere seg om
kraftvirksomheten. Endringene vil ha betydning for
DLE-funksjonen og kan peke i ulike retninger.

54

Hagen, J, «Teknologiskifte i energiforsyningen», NVE 2015. URL:
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_118.pdf.
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Innenfor jernbanesektoren vil den pågående
jernbanereformen gi økt digitalisering, økt
konkurranse og nye aktører.55

elektriske anlegg og systemer, og er helt avgjørende i
styrings- og overvåkingssystemer som også er viktig
for elsikkerheten.

Vi får stadig flere sluttkunder som samtidig vil selge
strøm ut på nettet. Det kan forventes at disse på sikt
vil organisere seg.

Det kan også forventes et økt innslag av utenlandsk
arbeidskraft innenfor elektroarbeid. Det er behov
for å ha like god oppfølging av kvalifikasjoner og
kompetanse hos disse som for fagfolk med utdanning
fra Norge. Utfordringer kan være knyttet til
arbeidstakere som er vant til en annen type arbeids-/
sikkerhetskultur enn i Norge, men også til vansker
med å ha kontroll på dokumenterte kvalifikasjoner og
risiko for dokumentfusk. Dette kan føre til økt risiko
for ukvalifisert arbeid på elektriske anlegg.

Internasjonalisering
Det er et økende innslag av utenlandske investorer
innen sektorer som vindkraft og småkraft.
Tilsvarende kjøper norske produksjons- og
nettselskaper et betydelig volum med tjenester i
form av både materielle leveranser og arbeidskraft
på ulike prosjekter. Høye investeringer fremover vil
sannsynligvis bety økt kjøp fra leverandørmarkedet.
Mange parallelle prosesser vil utfordre de ansvarlige
selskapenes rutiner på leverandørkontroll ved
innkjøp og kapasitet til å følge opp under bygging og
installasjon.
IKT-leverandørindustrien har i enda større grad
blitt globalisert, og dette kan by på ytterligere
utfordringer i og med at IKT integreres som en del av
55

Se bl.a. Safetec-rapport ST-11574-1 «Risikoanalyse av
jernbanereformen» til Samferdselsdepartementet, 2016.
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Det blir av flere også trukket frem at norske selskaper
utkonkurreres av utenlandske selskaper, og at dette
på sikt kan gi mindre sikker tilgang til nødvendig
elektrokompetanse i beredskapssituasjoner. En
bekymring har også vært at utenlandske selskaper
ikke engasjerer lærlinger i like stor grad som norske
bedrifter.
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Arbeidslivskriminalitet
Arbeidslivskriminalitet er et voksende problem
i enkelte deler av næringslivet.56 De som driver
systematisk i strid med lover og regler ødelegger for
hele arbeidslivet.
Energiforsyningen skal gjøre store investeringer og
gjennomføre mange innkjøp fremover. Samtidig skal
det foretas store investeringer i elektriske anlegg
innen kritisk infrastruktur i samfunnet. Høye
investeringer og store penger i omløp er faktorer
som også vil øke risikoen for at energibransje og
virksomheter som skal investere i nye elektriske
anlegg kan bli utsatt for arbeidslivskriminalitet.
Dette har betydning for elsikkerheten.
Utfordringen med arbeidslivskriminalitet og
useriøse aktører kan være mer omfattende innenfor
privatmarkedet enn det profesjonelle markedet, blant
annet knyttet til økonomi, ulike kontrollordninger og
varierende kunnskap om hvilket ansvar man tar på
seg ved innkjøp av tjenester. På tross av at nordmenn
rehabiliterer og pusser opp boliger og hytter mer enn
noensinne, sliter mange seriøse bedrifter som leverer
tjenester til private husholdninger. Det er pekt på at
det innenfor byggenæringen med sannsynlighet er
flere som er sysselsatt på heltid i den useriøse delen
av arbeidsmarkedet – og at disse arbeider innenfor
uklare, usikre, uforutsigbare og ulovlige rammer.57
De samme problemstillingene vil også kunne gjelde
innenfor elektrovirksomheten.
I januar 2015 la regjeringen frem en samordnet
strategi mot arbeidslivskriminalitet.58 Regjeringen vil
bekjempe arbeidslivskriminalitet og fremme seriøse
og gode arbeidsforhold gjennom et bredt samarbeid
mellom offentlige myndigheter og arbeidslivets
parter om forebygging, kunnskapsdeling og
håndheving. Strategien mot arbeidslivskriminalitet
peker blant annet på behov for styrket og mer
systematisk samarbeid om kontroll og oppfølging,
at det skal bli vanskeligere for useriøse aktører å
tilby sine tjenester, og styrking av informasjonen til
utenlandske arbeidstakere.

Arbeids- og sosialdepartementet (2015): Strategi mot
arbeidslivskriminalitet. 13. januar 2015.
57
Andersen, Rolf K., Eldring, Line og Røed Steen, Johan (2014):
Privatmarkedet i byggenæringen. Usynlig arbeidsmarked i de tusen
hjem. Oslo, Fafo-rapport 2014: 14.
58
Arbeids- og sosialdepartementet (2015): Strategi mot
arbeidslivskriminalitet. 13. januar 2015.
56

9.5

ENDRINGER PÅ
FORBRUKERSIDEN
Viktige forhold på forbrukersiden er blant annet
risiko for økt privat import av utstyr som ikke
tilfredsstiller europeiske sikkerhetskrav, integrasjon
av kommunikasjonsløsninger i elektrisk utstyr,
høyere effektforbruk, mange gamle elektriske anlegg
som ikke nødvendigvis er dimensjonert for nye
bruksmønstre og «Smarte hus»-løsninger.
Risiko for økt privat import av elektrisk utstyr
Hvert år omsettes det elektronikk59 og elektroteknisk
utstyr60 for anslagsvis 60 milliarder kroner i Norge.
Det aller meste av det som omsettes er trygt. Det
er samtidig naivt å legge til grunn at det ikke er
enkelte markedsaktører som - bevisst eller ubevisst
– vil produsere, importere og selge utstyr som er
sikkerhetsmessig uforsvarlig.
Europa er i stor grad ett marked, med felles
sikkerhetskrav og relativt ensartet regulering. Men
med dagens muligheter og utbredelse av netthandel
fra land utenfor EU/EØS-området, er det sannsynlig
at privatpersoner i økende grad vil importere utstyr
direkte fra produsenter i utlandet via ulike nettsider.
Lett tilgang for privatpersoner til kjøp av elektrisk
utstyr fra land utenfor EU-/EØS-området, øker
risikoen for import og bruk av utstyr som ikke
tilfredsstiller europeiske sikkerhetskrav og -normer.
Det finnes ikke statistikk som bekrefter at dette er et
stort samfunnsproblem i dag, men det er grunn til å
følge med på den videre utviklingen.
Elektrisk utstyr med innebygd programvare og
integrerte kommunikasjonsløsninger
Elektrisk utstyr får mer og mer
innebygd programvare og integrerte
kommunikasjonsløsninger. Ulike typer utstyr
kobles sammen i integrerte systemer med mulighet
for fjernstyring. Sensorteknologi tas i økende
grad i bruk, og elektrisk utstyr (som for eksempel
Se bl.a. http://elektronikkbransjen.no/Presse/Omsetningstall-ogpresentasjoner.
60
Se bl.a. http://www.sinusmagasinet.no/artikler/2016/november/
markeds-_og_verdikjedeanalyse/1640.
59
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vaskemaskiner og tørketromler) får stadig ny
funksjonalitet. Det må forventes stadig mer
avanserte og komplekse elektriske utstyr, både for
den vanlige forbruker og for yrkesutøvere. Dette
gjelder også innen elektromedisinsk utstyr, inkludert
elektromedisinsk utstyr til bruk innen pleie- og
omsorgssektoren.
Det forhold at elektrisk utstyr og elektroniske
kommunikasjonssystemer i stadig økende grad
integreres og kobles på internett, kan styrke
elsikkerheten gjennom at det gir mulighet for bedre
overvåking og varsling ved feil. På den andre siden
kan denne utviklingen skape større sårbarhet for feil
som følge av at mer og mer «henger på den samme
tråden". Brukernes forutsetninger og evne til å bruke
nytt elektrisk utstyr slik det er forutsatt vil også
kunne være svært ulik.
Høyere effektbruk
Det er en endring i måten vi i Norge bruker
strøm på – en klar endring fra energiforbruk
til effektforbruk. En av forklaringene på denne
utviklingen er det grønne skiftet med overgang til
elbiler, hurtigvannvarmere og varmepumper som
innebærer høye effektbelastninger i korte intervaller.
En annen forklaring er økende bruk av utstyr som
trekker mye strøm i få minutter, for eksempel
induksjonskomfyrer. Effektbelastningen kan også
øke når kraft fra sol og vind sendes bakover i nettet.
Utfordringen er at nettselskapet må dimensjonere
sitt nett for forventet toppbelastning og ikke
energiforbruk.
En løsning på denne utfordringen er innføring av
avanserte måle- og styringssystemer (AMS) som
skal installeres i alle elektriske installasjoner innen
utgangen av 2018. Fra 2019 vil energi og effekt prises
ut i fra etterspørsel fra time til time. Hensikten er å
flytte høy effektbruk til tider av døgnet med lavere
etterspørsel, slik at effekttoppene reduseres og
forsterking av nettet kan utsettes. Dette vil kunne
medføre at strømkrevende utstyr, som vaskemaskin,
tørketrommel og ladning av elbil, utsettes til tider
av døgnet med lave strømpriser. Dette innebærer at
elektrisk utstyr som er høyt på brannstatistikken
brukes når folk sover. Dette er en ny situasjon
som vil redusere elsikkerheten og øke risikoen for
branner forårsaket av feil i elektriske anlegg/utstyr.
En løsning er å innføre kompenserende tiltak i alle
boliger med overvåkning og utkobling av utstyret
dersom det skulle skje et branntilløp. Dette vil
68
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imidlertid være kostbart og kunne ta lang tid å få på
plass.
Innføringen av AMS gir mulighet til å frakoble
strømkrevende utstyr i perioder med høy belastning
på nettet, dvs. når effektprisen er høy. Frakopling
kan for eksempel skje gjennom avtale med
nettselskap som styrer utstyret via internett, eller
ved at strømkunden selv har installert et system
som styrer utstyr basert på strømpris. Utfordringen
med et system der utstyr fjernstyres, er at det
også gir mulighet for feilinnkobling som følge av
programvarefeil eller hacking. Feilinnkobling
kan medføre både skade på utstyr, berøringsfare
og brann. Utfordringene er uoversiktlige og
sammensatte og vil innvirke på risikoprofilen i både
strømnett og de enkelte installasjonene.
Mange gamle elektriske anlegg er ikke nødvendigvis
dimensjonert godt nok for nye bruksmønstre
Mange gamle elektriske anlegg rundt omkring
i private boliger i Norge er ikke nødvendigvis
dimensjonert godt nok for nye bruksmønstre. Et
problem kan være at de som bor i boligen endrer
sitt bruksmønster med økt effektuttak uten å være
bevisst på sårbarheter og behov for oppgraderinger
av det elektriske anlegget. Et annet problem
kan være at de som kjøper gamle boliger med
tilsvarende gamle elektriske anlegg ikke sjekker
ut og oppgraderer disse ved overtakelse, på grunn
av økonomi eller rett og slett fordi de ikke har
kunnskap om problemet. DSB har ikke samlede tall
på aldersfordelingen til elektriske installasjoner i
Norge, men vet tilstrekkelig til å anse dette til å være
en betydelig utfordring fremover.
«Smarte hus»-løsninger
Mens mange elektriske anlegg er gamle, er det også
en økende andel forbrukere som investerer i så-kalte
«Smarte hus»-løsninger, hvor teknologi benyttes
til å automatisere funksjoner – slik som varme og
ventilasjon, dørlåser, slå inn og ut strømkrevende
utstyr i takt med strømpris, og styre overskuddskraft fra solceller ut på strømnettet. Det skjer også
en utvikling der velferdsteknologi tas i bruk, noe som
kan revolusjonere hjemmetjenesten til kommunene.61
I tillegg utvikles det batteriløsninger for hus, slik
61

Lyse Energi har et forsøksprosjekt, der hjemmetjenestebrukere kan
kommunisere direkte med hjemmetjenesten, og få hjelp på enkelte
områder, uten at hjemmetjenesten behøver å møte fysisk. URL:
http://smartgrids.no/velferdsteknologi/
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Illustrasjon: Smarte hus utnytter IKT-teknologi til å styre funksjoner i et hus. Foto: Colourbox.com

at man kan få avbruddsfri strømforsyning en viss
tid dersom det blir strømutfall. Enkelte smarthus kan også mate strøm fra lokale batteribanker
eller elbil-batterier inn på nettet. Dette gjør at hele
«nabolag» kan bli «reserve» strømforsyning lokalt
ved effektmangel eller strømbrudd.62
Et av Smart-hus-teknologiens største fordeler er
at man kan styre mange funksjoner i huset uten
å være til stede, for eksempel styring av varme,
vaskemaskiner og så videre. Svikter imidlertid
sikkerhetsmekanismene på grunn av IKT-feil eller
inntrengning, kan man risikere at elektrisk utstyr,
som man i utgangspunktet blir advart mot å la være
påslått uten tilsyn, kan starte brann uten at noen er
til stede i huset. Særlig kan fare for brann i batterier,
enten i el-biler eller dersom husene har egne
batteripakker, kreve egne forebyggende tiltak. Enda
lenger inn i fremtiden ser man også for seg at man
gradvis går mot smartere og mer integrerte byer, med
førerløs transport63, automatiske tjenester etc.64
Blant annet Tesla tilbyr batteriteknologi som skal gjøre hus helt
uavhengig av ordinær strømforsyning ved hjelp av solceller. URL:
https://www.tesla.com/no_NO/POWERWALL?redirect=no
Overskuddskraft kan også mates tilbake til nettet. URL: http://
www.abc.net.au/news/2016-07-27/six-months-on-how-is-the-teslapowerwall-working/7664450.
63
Både i Bergen, Stavanger og på Ringerike settes det i gang
prøveprosjekter for førerløse busser. Ruter i Oslo planlegger også for
førerløse T-baner i løpet av en ti-femtenårsperiode.
64
Amsterdam satser stort på å integrere både offentlige og
kommersielle tjenester i én såkalt smart by. URL: https://
amsterdamsmartcity.com/

9.6

ØKTE KLIMAPÅKJENNINGER
VIL PÅVIRKE ELEKTRISKE
ANLEGG OG UTSTYR
Klimaendringene vil sannsynligvis føre til «et
varmere og våtere vær» i Norge.65 Det forventes et
økt antall ekstremvær.66 Ekstremvind, mye nedbør
på kort tid, havnivåstigning og stormflo, ising på
linjenettet, tørkeperioder og lynnedslag vil påvirke
elsikkerheten, ved at man både kan forvente direkte
skader på anlegg og potensielt flere indirekte skader
gjennom økt belastning på elektriske anlegg og
utstyr. Dette er relevant å vurdere i forhold til
regelverksutvikling, veiledning og tilsyn.

62

65
66

Se NOU (2015:16): Overvann i byer og tettsteder.
Se bl.a. NVE-rapport 89/2015: Vil klimaendringene ta fra oss lyset i
lampa?
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9.7

STRUKTURELLE OG DEMO
GRAFISKE ENDRINGER
AV BETYDNING FOR
ELSIKKERHETEN

En rekke endringer i samfunnet vil i vesentlig grad
påvirke behov og muligheter innen elsikkerhetsarbeidet fremover. Dette omfatter restruktureringer
innenfor industri og annet næringsliv, men også
omorganiseringer innen offentlig sektor. For
eksempel vil organisering, ressursrammer og
retnings-linjer til nødetatene, sammenslåing
av fylkene/regionalisering og mer samarbeid/
sammenslåinger av kommuner ha stor betydning.
Endringer i bosetningsmønster og befolknings
sammensetning kan også ha betydning for
elsikkerheten. Dette berører blant annet forhold
som økt antall eldre, urbanisering og innvandring.
Brannstatistikkene forteller at det er utfordringer
knyttet til sikkerhet i hjemmene, og at det er spesiell
grunn til oppmerksomhet om utsatte risikogrupper
– slik som eldre, uføre, rusmisbrukere og enkelte
innvandrergrupper.
Flere eldre og pleietrengende blir boende
hjemme, både fordi vi lever lengre enn før og
fordi det er et politisk ønske å tilrettelegge for
dette (samhandlingsreformen). Det er positivt
å se en synkende tendens i antall dødsbranner.
Det er samtidig viktig å være proaktiv til den
videre utviklingen, herunder overvåke og påvirke
sikkerheten knyttet til avansert elektromedisinsk
utstyr innen pleie- og omsorgssektoren generelt, og
hos hjemmeboende syke/gamle spesielt.
Det har de siste årene vært «en omveltning» i
folks medievaner og «en eksplosjon» i antallet
informasjonskanaler. Sosiale medier har introdusert
nye måter å holde kontakt med mennesker på, og
bidrar med nye kanaler å formidle kriseinformasjon
på. Kanalene kan være viktig både for å formidle
informasjon ut til berørte, men kan også bidra til å
senke terskelen for «å si fra» og gjøre det lettere å få
informasjon inn til hjelpeapparatet.
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Teknologibruk og digital kompetanse blir
viktigere og viktigere, også i beredskapsarbeidet.
Samtidig er det ikke slik at alle behersker alt av
sosiale medier, eller nås gjennom disse kanalene.
Informasjonsformidling og kommunikasjon må ta
høyde for dette, og differensiere valg av strategier og
virkemidler mellom ulike målgrupper. Endringene
vil naturlig ha betydning for direktoratets videre
arbeid med kommunikasjonsstrategi også innenfor
elsikkerhetsområdet.
Stabil strømforsyning er avgjørende for kritiske
samfunnsfunksjoner, slik som:
• Funksjoner og kapabiliteter av kritisk betydning
for landets styringsevne og suverenitet.
• Funksjoner og kapabiliteter av kritisk betydning
for befolkningens sikkerhet (lov og orden,
helse- og omsorgstjenester, redningsberedskap,
sikkerhet mot eksponering for farlige stoffer,
informasjonssikkerhet og overvåking av
naturfarer).
• Funksjoner og kapabiliteter av kritisk betydning
for befolkningens velferd (matforsyning,
drikkevannsforsyning og avløpstjenester, det
finansielle systemet, energiforsyning, elektroniske
kommunikasjonstjenester, transportsystemer,
satellittbaserte tjenester).
• Funksjoner og kapabiliteter av kritisk betydning
for kultur- og miljøverdier.
Feil i elektriske anlegg i objekter eller systemer
som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner kan
direkte eller indirekte medføre fare for liv, helse og
få store økonomiske konsekvenser. Samtidig som
de fleste funksjoner i samfunnet er sterkt avhengig
av energiforsyning, er det også pekt på mangelfull
egenberedskap hos enkelte samfunnsfunksjoner
ved bortfall av ordinær strømforsyning.67 En
punktanalyse i to fylker har også dokumentert at
mange er usikre på om det er krav til å ha nødstrøm.68

Se bl.a. DSB (2014): Kommuneundersøkelsen 2014 – Status for
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunene.
68
NVE (2015): Egenberedskap.
67
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I regjeringens politiske plattform er Trygghet i
hverdagen og styrket beredskap løftet frem som et
av regjeringens åtte viktigste satsingsområder. I
Meld. St. 10 (2016−2017): Risiko i et trygt samfunn
– Samfunnssikkerhet (fremmet av Justis- og
politidepartementet), understrekes viktigheten av
ansvar og samarbeid:
«Myndighetene har et særskilt ansvar
for befolkningens trygghet, og offentlige
ressurser og innsats utgjør kjernen i
samfunnssikkerhetsarbeidet. Et samfunns evne
til å forebygge og håndtere kriser avhenger
imidlertid av mer enn offentlige ressurser og
innsats. Bidrag fra privat næringsliv, frivillige
organisasjoner, lokalsamfunn og enkeltpersoner
er også viktig.» Videre påpekes det også, at «både
enkeltmennesker og bedrifter har et medansvar
for egen sikkerhet.»69
Stortingsmeldingen understreker videre evnen til
kontinuerlig læring, og tilpasning av forebyggende
og beredskapsmessige tiltak til endringer i risiko- og
sårbarhetsbildet.
Det er et overordnet mål for elsikkerhetsarbeidet, at
elektrisk utstyr og anlegg ikke skal fremby fare for liv,
helse og materielle verdier.
Som nasjonal elsikkerhetsmyndighet er DSB
avhengig av et bredt samarbeid, jf. også direktoratets
visjon om et trygt og robust samfunn – der alle tar
ansvar.
Dessverre skjer det feil og ulykker som medfører tap
av liv, alvorlige og lettere skader og tap av betydelige
materielle verdier relatert til elektrisk utstyr og
anlegg.
Prosjektet legger til grunn, at det er et uttrykt
politisk mål om redusert sårbarhet i samfunnet og at
dette også gjelder for arbeidet med elsikkerhet.
Over tid har utviklingen i elsikkerheten i Norge vært
positiv i forhold til alvorlige ulykker. Det er samtidig
et mål, at antall uønskede hendelser med tap av
liv, alvorlige skader og materielle verdier som følge
av feil/feil bruk av elektrisk utstyr og anlegg skal
reduseres ytterligere.
69

Meld. St. 10 (2016−2017): Risiko i et trygt samfunn –
Samfunnssikkerhet, sidene 6 og 7.
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Gitt mange samtidige endringer som på ulikt vis vil
utfordre elsikkerheten, vil dette være en utfordrende
målsetting i årene fremover.
Samtidig anser prosjektet at det bør legges til grunn
en 0-visjon for elsikkerheten, fordi det er moralsk og
etisk uakseptabelt med dødsfall eller alvorlige skader
på grunn av feil på, feil montasje eller feil bruk, av
elektriske anlegg eller utstyr.
Som effektmål for 2030, foreslås derfor følgende
ambisjon:
• Ingen skal miste livet som følge av feil på, feil
montasje eller feil bruk av, elektriske anlegg eller
elektrisk utstyr.
• Ingen skal miste livet eller bli alvorlig skadet i
forbindelse med arbeid på eller ved elektriske
anlegg.
• Lettere personskader og tap av materielle verdier
som følge av hendelser knyttet til elektriske
anlegg/utstyr, skal reduseres i forhold til nivået i
2017.
En slik ambisjon vil indirekte også være med på å
understøtte Justis- og beredskapsdepartementets
mål om redusert sårbarhet i samfunnet,
og bidra i arbeidet med sikkerhet i kritiske
samfunnsfunksjoner.
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11.1

I dette kapitlet presenteres et utvalg utfordringer og
anbefalinger knyttet til:

AKTIV OG BALANSERT BRUK
AV MANGE VIRKEMIDLER
Antall uønskede hendelser understreker viktigheten
av aktiv innsats for å videreutvikle elsikkerheten.
Samtidig vil mange endringer fremover utfordre
direktoratets kapasitet til å følge opp elsikkerheten i
full bredde.
DSB skal være i stand til å forstå, påvirke og følge opp
at ny teknologi og nye bruksområder for elektrisitet
skjer på en sikker måte.
DSB skal parallelt følge opp sikkerheten ved
eksisterende elektrisk utstyr og anlegg. Det er til dels
mange eldre elektriske anlegg i norske boliger, og
mange eldre komponenter innen kraftforsyningen.
Samtidig er elsikkerhet stadig viktigere for
samfunnssikkerheten.

• Analysekapasitet (11.2)
• Regulering (11.3)
• Godkjenningsordning og Elvirksomhets-registeret
(11.4)
• Kommunikasjon og samarbeid (11.5)
• Info og veiledning om nødstrøm (11.6)
• Tilsyn (11.7)
• Delegerte oppgaver (11.8)
• Evaluering og gransking (11.9)
Videre gis det en beskrivelse av utfordringer knyttet
til grunnleggende forhold som:
• Finansiering (11.10)
• Organisering og bemanning (11.11)
• Grenseflater mot andre myndigheter (11.12)
Avslutningsvis (kapittel 11.13) gis det en
oppsummering av viktige anbefalinger.

For å møte varierte behov på en effektiv måte, er det
viktig å kunne anvende ulike virkemidler.

Analyse

Regulering

Oversikt

Regelverk

Kommunikasjon
og samarbeid

Tilsyn og
reaksjon

Nesten-hendelser

Kunnskapsbilde

Norm, standarder

Informasjon

Tilsyn

Hendelser

Læring, tilpasning

Godkjenninger

DSB, DLE

Tvangsmulkt

Effektmålinger

Samvirke

Overtredelsesgebyr

Figur 11. Virkemidler i arbeidet med elsikkerhet.
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11.2

ØKENDE BEHOV FOR
ANALYSEKAPASITET
Samfunnets sårbarhet reduseres gjennom å bygge
kunnskap om hvordan vi kan forebygge og håndtere
uønskede hendelser. For elsikkerheten er det
krevende at det skjer svært mange endringer innen
teknologi, bransje og samfunn, natur og klima –
samtidig. Det er behov for å styrke kapasiteten til å
arbeide systematisk med kartlegging og analyser, og
anvende denne oversikten til å formidle kunnskap,
veilede og føre tilsyn på en mest mulig effektiv
måte. Analyse og kunnskap er også viktig for
regelverksutviklingen.
DSB har behov for å styrke egen kapasitet til
analyse og oppfølging av FoU-prosjekter innen
elsikkerhetsområdet, for å:
• Forbedre oversikten over anlegg og
tilsynsobjekter.
• Styrke oppfølgingen av innrapporterte hendelser
med person- og materielle skader. Dette for best
mulig å lære av hendelser og evaluere effekten av
de tiltak som er iverksatt tidligere.
• Styrke oppfølgingen av nesten-hendelser og
redusere antallet mørketall.
• Utnytte mer optimalt mengdene av data (særlig
fra tilsyn) som er lagt inn i fagsystemet SamBas.
Det er ønskelig å forbedre funksjonaliteten i dette
fagsystemet, og samtidig øke kapasiteten til å
analysere, formidle kunnskap og på andre måter
anvende dataene i direktoratets arbeid innen
elsikkerhet.
• Øke kunnskapen om nye utfordringer for
elsikkerheten, for eksempel ny teknologi og nye
bruksområder for elektrisitet (bl.a. innenfor
transport, produksjon, lagring av energi og
digitalisering av kraftforsyningen).

Behovene for analyse, forskning og utvikling innen
dette området vil nødvendigvis kreve betydelig
faglig innsikt og kompetanse, og det er viktig at dette
videreutvikles i egen organisasjon. Det er samtidig
viktig at DSB også har handlingsrom for å støtte og
følge opp eksterne FoU-prosjekter som kan styrke
kunnskapsnivået og bidra til å belyse viktige tema
og utfordringer. Dessuten bør det også tilrettelegges
for økt kontakt og samarbeid med høyskoler og
universiteter om prosjekt- og hovedoppgaver.
Dette er viktig for egen analysevirksomhet,
regelverksutvikling og tilsyn.
Videre vil det være behov for at direktoratet følger
med på forskningsprosjekter generelt, og her er blant
annet arrangementer i regi av internasjonale nettverk
som CIGRÉ og CIRED interessant for informasjon
om trender innen teknologi og tekniske løsninger.
Det er videre også av stor betydning at direktoratet
har kapasitet til å kunne delta på bransjemøter,
normutvikling og andre samarbeidsarenaer. Dette
har også blitt påpekt av naturlige samarbeidsparter
for direktoratet.
Behov for analysevirksomhet vil etter prosjektets
syn øke. Kapasitet på området er viktig for å
evaluere virkninger av tiltak over tid, og fortløpende
tilpasse ressursbruken. Dette er også svært viktig
for direktoratets posisjon og bidragsyter som faglig
premissgiver i planer, utredninger og spørsmål av
betydning for elsikkerheten fremover.
Prosjektet understreker betydningen av forsterket
kapasitet til å utarbeide egne analyser og følge
opp eksterne FoU-initiativer. Prosjektet påpeker
også at det er viktig å forbedre analysegrunnlag og
rapporteringssystemer for å få en bedre statistikk som
grunnlag for måling av elsikkerhetsnivået over tid.

Den enkelte tilsynsmedarbeider besitter mye
kunnskap om både tilsynsobjekter, avvik og årsaker
til avvik. Det er viktig å sikre at kunnskapen
deles og bidrar til kollektivt kompetanseløft, og at
informasjon fra tilsyn aggregeres, ses i sammenheng
og analyseres med tanke på kontinuerlig læring.
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11.3

11.3.1 REGELVERKSUTVIKLING

funksjonelle forskrifter. Dette medfører i praksis
et stort behov for utfyllende informasjon og
veiledning, og DSB bruker mye tid på informasjon
og fortolkninger gjennom fagbladet «Elsikkerhet»,
oppfølging av henvendelser og innlegg i ulike fagfora.
Også det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) har en
veiledningsplikt om hvordan regelverket skal forstås
og praktiseres. DLE har imidlertid generelt begrenset
med ressurser, og henviser ofte slike spørsmål videre
til DSB.

El-tilsynsloven trådte i kraft 24. mai 1929. Den har
vært gjenstand for noen endringer over tid, men i
begrenset omfang og ikke nødvendigvis begrunnet ut
fra et elsikkerhetsmessig behov. Den siste endringen i
loven ble gjort i juni 2015.70 Både Sverige og Danmark
har fått nye reviderte lover om elsikkerhet, som er
noe tilsvarende til vår el-tilsynslov. Den nye loven i
Sverige trer i kraft 1. januar 2017, mens den danske
loven trådte i kraft 1. januar 2016.

Et funksjonelt regelverk gir fleksibilitet og vil i
større grad kunne dekke opp den kontinuerlige,
teknologiske utviklingen. Flere pliktsubjekter har
imidlertid etterlyst tydeligere og mer detaljerte
regler. Det utelukkes ikke at det kan være behov
for mer spesifikke krav på enkelte områder, men
dette må ses opp mot hva som finnes av normer og
bransjeretningslinjer på området. Det er videre
synspunkter på at det er vanskelig å finne frem til
aktuelle krav, særlig begrunnet i antallet forskrifter.
DSB har tidligere gjort en vurdering av å redusere
antallet forskrifter. DSB valgte da ikke å gå videre
med en samling av regelverket, men dette er noe som
fortløpende må vurderes.

REGELVERKSUTVIKLING
OG AKTIV OPPFØLGING AV
STANDARDISERING
El-tilsynsloven med underliggende forskrifter er
grunnlaget for direktoratets aktiviteter innenfor
elsikkerhetsområdet. Formålet med regelverket er
å sikre at elektriske anlegg og elektrisk utstyr ikke
frembyr fare for liv, helse og materielle verdier.

De sentrale tekniske forskriftene knyttet til
elektriske anlegg er mellom 10 og 20 år gamle, og
har etter ikrafttredelse i liten grad blitt endret.71
Forskriftene knyttet til elektrisk utstyr har derimot
vært endret suksessivt som følge av blant annet nye
og endrede direktiver.
Et regelverk skal til enhver tid være oppdatert
og omfatte alle reelle behov gitt regelverkets
formål og virksomhet. Elsikkerhetsområdet er
nå gjenstand for store endringer, og det er behov
for å vurdere nærmere hvilke konsekvenser
dette kan ha for regelverket. Eksempler på slike
forhold er integreringen av elektriske utstyr/
anlegg og elektroniske kommunikasjonsløsninger,
forventede klimapåkjenninger, digitalisering av
kraftforsyningen og økt bruk av høyteknologisk
utstyr i hele samfunnet.
Det er videre et kontinuerlig behov for å vurdere
om regelverket virker etter sin hensikt. Forskriftene
gitt i medhold av el-tilsynsloven er i all hovedsak

Ytterligere behov for en regelverksgjennomgang, er:
• Behov for større grad av harmonisert regelverk
når det gjelder sanksjonsmidler. Dette gjelder
for eksempel hjemmel for bruk av samme type
sanksjonsmidler, og at det er samme strafferamme
for overtredelser av krav i HMS-lovgivningen som
for eksempel brann- og eksplosjonsvernsloven.
Når det gjelder sanksjonsmidler, siktes det særlig
til hjemmel for å kunne ilegge overtredelsesgebyr.
I el-tilsynsloven og underliggende forskrifter kan
overtredelsesgebyr bare ilegges ved overtredelse
av bestemmelser i to av forskriftene, og for
eksempel ikke for overtredelser av krav i forskrift
om forsyningsanlegg.72
• Behov for mer bruk av reaksjonsmidler overfor
useriøse aktører er etterlyst fra deler av bransjen.
• Behov for å kunne hjemle kommende forordninger
og direktiver innen området.

72

Endringene var en konsekvens av den nye straffeloven fra 2005. Det
ble gjort en endring i fotnote til el-tilsynsloven § 14.
71
Dette er også tilfelle når det gjelder veiledningene til forskriftene.
70
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Forskrift om det lokale elektrisitetstilsynet og sakkyndige som
utfører oppgaver for netteier, og Forskrift om elektroforetak og
kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk
utstyr.
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Prosjektet mener at summen av mange forhold
tilsier at det er behov for et eget prosjekt for å
gjennomgå både lov og forskrifter nøye, med
tanke på å identifisere behov for forenkling og
endring i forhold til utfordringsbildet. Prosjektet
anbefaler at dette tiltaket gis høy prioritet. Til
en viss grad vil det være behov for involvering og
avklaring med tilgrensende myndigheter, slik som
NVE og Nkom. Som en del av et større arbeid,
bør man også vurdere å endre selve loven fra å
være en «el-tilsynslov» til en lov om elsikkerhet i
bredere forstand.

11.3.2 BEHOV FOR ØKT KAPASITET TIL Å
FØLGE OPP ARBEID MED STANDARDER
OG NORMER
Elsikkerhetsregelverket bygger på funksjonelle
forskrifter som henviser til standarder og normer
som metode for sikker utførelse. Standarder og
normer er et nødvendig og viktig verktøy for å
ivareta god sikkerhet i kritisk infrastruktur og
kritiske samfunnsfunksjoner. Utilstrekkelige eller
uhensiktsmessige standarder og normer som ikke
er tilpasset norske forhold, kan være uheldig for
elsikkerheten og medføre uønskede konsekvenser for
virksomheter og samfunn.

veiledningsrolle. Videre er det krevende å påse at
norske interesser ivaretas på en god nok måte, når
man ikke deltar når premissene settes. Innflytelsen
over normutviklingen forskyves fra myndighetene til
produsenter. Kommersielle selskaper vil bidra med
mye relevant og viktig kompetanse i slike prosesser,
men vil også ha egeninteresser.
Særegne nasjonale forhold og interesser innen
elsikkerhet, kan for eksempel være knyttet
til egenskaper ved forsyningsnettet i Norge,
klimautfordringer, byggeskikk og fremtidig
forbruksmønster. Det er viktig å påse at normene
er i samsvar med regelverket, og det vil på sikt være
uheldig hvis direktoratet ikke har kapasitet til å følge
opp dette arbeidet. Det er nødvendig å følge opp de
viktigste prosessene med utvikling av standarder
og normer, og holde god kontakt med både
nordiske elsikkerhetsmyndigheter og andre norske
myndigheter og organisasjoner i dette arbeidet.
Prosjektet påpeker viktigheten av å følge opp
relevant nasjonalt og internasjonalt arbeid med
direktiver, normer og standarder, for å sikre
at særegne norske forhold og interesser blir
ivaretatt.

Det er et meget høyt antall standarder og normer for
elektriske anlegg og utstyr. Bare innenfor forskrift
om elektrisk utstyr er det rundt 600 standarder. Det
er av stor betydning at viktige nasjonale behov og
interesser ivaretas i standardiseringsprosesser. Her
har blant annet Norsk Elektroteknisk Komite en viktig
rolle som det norske medlemsorganet i International
Electrotechnical Commission (IEC) og European
Committee for Electrotechnical Standardization
(CENELEC). Disse prosessene forutsetter samtidig
engasjement fra myndighetenes side.
De siste årene har direktoratet hatt redusert
kapasitet til å følge opp arbeidet med standarder
og normer, både nasjonalt og internasjonalt. Dette
gjelder spesielt innenfor anleggsområdet. Innenfor
utstyrsområdet har DSB deltatt aktivt i enkelte
komiteer på europeisk nivå, men også her har det
vært kapasitetsutfordringer. Begrenset kapasitet
kan bety at direktoratet over tid får utfordringer
med å ha oversikt over de normer og standarder som
utvikles og anvendes i markedet (og som regelverket
henviser til), og å følge opp sin informasjon- og
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11.4

GODKJENNINGS
ORDNINGEN
OG ELVIRKSOMHETS
REGISTERET
11.4.1 SØKNADER OM GODKJENNING AV
KVALIFIKASJONER

Store utbyggingsprosjekter fremover vil ha
behov for tilgang på elektrokompetanse. Dette
vil med sannsynlighet medføre en fortsatt stor
arbeidsinnvandring, både på midlertidig og mer
permanent basis. Det er en forutsetning for et høyt
elsikkerhetsnivå, at de som utfører arbeid knyttet
til elektriske anlegg og elektrisk utstyr innehar
nødvendige kvalifikasjoner og relevant kompetanse.
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav
for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk
utstyr (fek) har særskilte krav til kvalifikasjoner
for den som skal ha det faglige ansvaret og den som
skal utføre arbeidet. I praksis gjelder dette alle fag
innen elektroområdet, for eksempel elektriker og
elektroinstallatør. Personer med utdannelse og
praksis fra utlandet må derfor godkjennes av DSB før
de får utøve yrket i Norge. Med godkjenning menes
en vurdering av at kvalifikasjonene er på samme nivå
med utdannelse og praksis i Norge.
Kvalifikasjonskrav for elektroområdet varierer
fra land til land og det er også svært forskjellige
typer utdannelse og praksis. Forskjellene for land
utenfor EØS kan være enda større. I mange land er
elektroyrket ikke regulert, men det er en klar trend
der stadig flere land begynner å regulere området.
Årsakene er økende krav til sikkerhet og stadig mer
komplekse og krevende elektriske installasjoner og
systemer.
DSB er pålagt å følge retningslinjene i EUs direktiv
2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
for personer som har sin utdanning og yrkespraksis
fra et land som er omfattet av EØS-avtalen.
Direktivet er i Norge gjennomført i fek (se foran).
EU-direktivet angir regler og tidsfrister for
behandling av søknader om permanent tillatelse
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(etablering) til å arbeide i et regulert yrke i Norge og
tillatelse til å arbeide midlertidig i et regulert yrke
i Norge, i forbindelse med melding om midlertidig
tjenesteyting i Norge, hvor melder må fremlegge
bevis på yrkeskvalifikasjoner.
Midlertidig tjenesteyting er mer krevende å behandle
på grunn av korte frister for saksbehandling.
Ellers vurderes søkere fra land som ikke omfattes
av EØS-avtalen etter litt andre regler. Disse må
oppfylle de nasjonale kravene til kvalifikasjoner ved
å dokumentere en utdanning til det aktuelle yrket,
som er direkte sammenlignbar med den norske
utdanningen til det aktuelle yrket.
DSB mottar årlig et stort antall søknader fra fagfolk
som har ervervet sine kvalifikasjoner i utlandet, og
som ønsker å arbeide i Norge. Siden ordningen ble
opprettet i 2005 har direktoratet innvilget rundt
15 000 søknader.
Selv om antallet behandlede saker har gått ned siden
2012, er det fortsatt et stort antall saker. Det medgår
4,6 årsverk til behandling av søknadene. Det er
beregnet at gjennomsnittstiden for hver enkelt sak er
2,5 timer og koster kr. 1 700,- i tidsbruk. Søkere blir
ikke avkrevd gebyr for behandling av søknadene. Det
er grunn til å anta at en del søknader blir fremmet
uten at søkerne har tilbud om jobb i Norge.
Kostnadene forbundet med saksbehandlingen på
dette området påvirker i stor grad direktoratets
kapasitet til å følge opp andre oppgaver innenfor
elsikkerhetsområdet. For å redusere antallet
useriøse søknader, anbefaler prosjektet etablert
en digital søknadsportal via Altinn for å heve
kvaliteten på dokumentasjon som vedlegges
søknaden. En slik løsning vil kunne demme opp for
ufullstendige eller useriøse søknader som krever
saksbehandlingsressurser til oppfølging. Løsningen
vil også ha en positiv effekt overfor søker, ved å
tilrettelegge for enklere innsyn i status på søknaden.
I dag dekkes kostnadene ved saksbehandlingen
gjennom den ordinære tilsynsavgiften. Innføring
av et saksbehandlingsgebyr vil plassere kostnadene
direkte på den som mottar tjenesten og vil sann
synligv is også være med på å redusere antallet
useriøse søknader.
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Enkelte søknader er særlig tidkrevende fordi sakens
dokumenter gir grunn til å mistenke bruk av falske
dokumenter og/eller uriktige opplysninger. Arbeidet
med å verifisere dokumentenes ekthet eller riktig
heten av opplysningene, er krevende. Tidsbruken i
slike saker forventes redusert når direktoratet tar i
bruk The Internal Market Information System (IMI),
som er et system som blant annet vil gjøre det lettere å
utveksle informasjon med relevante myndigheter i de
enkelte EØS-land.73 IMI kan også benyttes til å oppnå
kunnskap om de ulike elektrofaglige utdanningene i
andre EØS-land, herunder utdanningens innhold og
varighet.
Det er reist en problemstilling der noen mener at
personer som skal utøve det faglige ansvaret for det
elektrofaglige arbeidet (installatør) og som har sin
utdannelse fra Norge, blir diskriminert i forhold
til personer som har ervervet sine kvalifikasjoner
i utlandet. Det hevdes at det er lettere for personer
med utdanningen fra utlandet å kunne arbeide som
installatør i Norge, enn hva tilfellet er for de med
utdannelse fra Norge. Det er vist til at de som har sin
utdannelse fra Norge må bestå en installatørprøve.
Det er anført at det ikke er et tilsvarende krav overfor
de som er utdannet i utlandet.
Når det gjelder kravene knyttet til godkjenning av
kvalifikasjoner for personer som har ervervet sine
kvalifikasjoner i utlandet, er direktoratet bundet
av EUs direktiv 2005/36/EU om godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner og direktiver som endrer nevnte
direktiv. Direktivet er knyttet opp mot den frie bevegelse av personer og tjenester mellom EØS-statenes
medlemmer. Det generelle kravet er at personer med
utdanning fra utlandet må ha tilsvarende kvalifikasjoner som kreves fra personer med utdanning fra
Norge. Det kan ikke oppstilles krav som innebærer
at det kun er utdanning eller bestått prøve fra Norge,
som kan gi rett til å utøve et regulert yrke her.
Prosjektet anbefaler at det etableres en digital
søknadsportal via Altinn for å heve kvaliteten på
dokumentasjonen som må følge med en søknad.
Dette bør kombineres med innføring av et
saksbehandlingsgebyr som vil plassere kostnaden
hos den som mottar tjenesten. Dette vil i sum
effektivisere saksbehandlingen av en ordning
hvor direktoratet mottar svært mange søknader,

73

og hvor dokumentasjonen i mange tilfeller er
mangelfull.

11.4.2 ELVIRKSOMHETSREGISTERET

Det er belyst som et problem, at installatører
(virksomheter og personer) kan registrere seg i
Elvirksomhetsregisteret (se kap. 6.6) uten å inneha
godkjenning til å være installatør. Det er ikke noen
form for gjennomgang av dokumentasjon av DSB/
DLE før registrering. Straks et firma er registrert,
blir det sendt melding til det lokale elektrisitetstilsyn
(DLE) som etter instruks fra DSB skal gjennomføre
dokumentkontroll innen 14 dager. Useriøse aktører
kan omgå dette ved stadig å flytte fra et DLE-område
til et annet.
Elvirksomheten kan først lovlig tilby og/eller utføre
arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr
når den er registrert i Elvirksomhetsregisteret og
står i registeret med status som aktiv. Det er likevel
en ikke uvesentlig risiko for at useriøse aktører
kan igangsette arbeid hos kunder, uten å inneha
nødvendige kvalifikasjoner og kompetanse til å
utføre arbeid på elektriske anlegg på en forsvarlig
måte. Samtidig er det en forventning hos mange
virksomheter, om at et slikt offentlig register
faktisk reflekterer en form for godkjenning og
kvalitetssikring av kvalifikasjoner. (Det må her
påpekes at DSB selv ønsket en vurdering av de
registrerte opplysningene før virksomheten ble gitt
tilgang til markedet ved opprettelsen av registeret.)
En utfordring i tillegg, er at DSB må bruke tid
i etterkant på å rydde opp i feilregistreringer i
registeret.
Drift og vedlikehold av Elvirksomhetsregisteret
finansieres i dag gjennom den ordinære
tilsynsavgiften, dvs. i stor grad virksomheter som
ikke er registrert i Elvirksomhetsregisteret. For å
plassere kostnadene hos de som mottar tjenesten, bør
det vurderes innført et registreringsgebyr.
Prosjektet anbefaler en nærmere gjennomgang
av registreringsordningen knyttet til
Elvirksomhetsregisteret, med sikte på å finne
løsninger som reduserer risikoen for at systemet
misbrukes av useriøse aktører. Det anbefales også
innført et registreringsgebyr.

Etter planen vil DSB ta i bruk dette systemet i første kvartal 2017.
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11.5

KOMMUNIKASJON OG
SAMARBEID

For å fremme ambisjonen om at elektrisk utstyr
og anlegg ikke skal fremby fare for liv, helse og
materielle verdier, er direktoratet avhengig av god
informasjonsdeling, utadrettet informasjon til
publikum/brukere og et godt samarbeid med andre
offentlige og private aktører.
Som elsikkerhetsmyndighet har DSB en bred faglig
grenseflate med andre statlige myndigheter (se
kapittel 7), et stort utvalg av bransjeforeninger,
interesseorganisasjoner, næringsliv og andre
kompetansemiljøer.
Det er behov for økende samarbeid fremover
med en rekke statlige myndigheter. Videre har
ulike kompetansemiljøer, bransjeorganisasjoner,
arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner,
forsikringsselskaper og andre virksomheter mye
kompetanse innen elsikkerhet. Flere organisasjoner
som prosjektet har vært i kontakt med, har tatt opp
at de gjerne samarbeider mer med direktoratet for
å bidra til å styrke elsikkerheten. Det er ubetinget
positivt!
Nedenfor gis det noen eksempler på viktige behov
og utfordringer der aktiv informasjon og bredt
samarbeid kan være nyttig:
Eksempel 1: Risikoutsatte grupper
Enkelte risikoutsatte grupper er særlig eksponert
for branner relatert til elektriske anlegg/utstyr.
Det arbeides lokalt med å styrke informasjonen
og tilrettelegge for tiltak. Dette vil være et viktig
arbeid å følge opp fremover. Det er mulig både å
utnytte DLE mer aktivt til målrettet informasjon, og
potensiale for å øke ressursbruken sentralt.
Informasjon om komfyrvakt er et eksempel på et slikt
tiltak. I elektriske anlegg som er nye etter 2010 er
det krav til komfyrvakt. Ved eldre anlegg er det ikke
noe krav til komfyrvakt, men det er noe alle likevel
anbefales å gjøre. Dette er eksempel på et målrettet
tiltak for å påvirke antallet hendelser med el-relaterte
branner forårsaket av feil bruk av komfyr.
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Som en oppfølging av Nasjonal kommunikasjons
strategi for brannsikkerhet 2013–2020, arbeides
det med ulike tiltak og aksjoner: for eksempel
Aksjon boligbrann og Kjøkkenpraten. Videre er DLE
pålagt gjennom instruks fra DSB å bruke minimum
20 minutter på sikkerhetsinformasjon under sine
boligtilsyn, samt å ha en mer spisset innsats mot de
mest risikoutsatte sluttkundene. DLE samhandler
i dette arbeidet på lokalt plan med brannvesen,
kommunal helse- og sosialtjeneste, NAV med flere.
Eksempel 2: Sikkerhet i elektrisk utstyr og anlegg
ved samfunnskritiske funksjoner og andre
høyrisikoobjekter
Med samfunnskritiske funksjoner forstås blant
annet kraftforsyningen, vann og avløp, elektronisk
kommunikasjon og transport. Med høyrisikoobjekter
forstås objekter der feil i for eksempel elektriske
anlegg kan medføre alvorlige konsekvenser for
liv, helse og materielle verdier, for eksempel
passasjerskip, jernbane og andre transportformer,
flyttbare offshore-innretninger, prosessindustri og
bygninger med mange til stede.
Ut fra en kombinasjon av direktoratets ansvar for
både elsikkerhet og samfunnssikkerhet, er det
naturlig at direktoratet fortløpende gjennomfører
tiltak som bidrar til at elektriske anlegg ved objekter
med særlig høy risiko og/eller betydning for kritiske
samfunnsfunksjoner er godt nok dimensjonert,
driftet og vedlikeholdt. En samlet vurdering av
verdi, trusler og sårbarheter, kan tilsi at slike anlegg
vurderes spesielt og gis større oppmerksomhet
fremover. Det bør herunder vurderes hvorvidt man
bør avsette mer tid (i tilsyn eller på annen måte) til
å gi veiledning til eiere av denne type anlegg for å
sikre godt dimensjonerte og vedlikeholdte elektriske
anlegg.
Her er det et meget stort antall aktuelle myndigheter
å samarbeide med.
Eksempel 3: Sikkerhet for den vanlige forbruker
og strømkunde
Med det endringstempoet som det norske samfunnet
står overfor i form av smarte nett, smarte hus
og smarte høyteknologiske produkter, er det
viktig for en elsikkerhetsmyndighet å overvåke
utviklingen, påse at sikkerheten ivaretas og
medvirke til «en bevisst offentlighet». Viktige
samarbeidsparter her vil blant annet være Norges
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vassdrags- og energidirektorat og Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet.
Eksempel 4: Sikkerhet i forbindelse med arbeid
på eller nær elektriske anlegg
Det skjer mange el-ulykker i forbindelse med arbeid
på elektriske anlegg, og det er behov for å arbeide
målrettet inn mot energi- og elektrovirksomhetene
for å sikre at opplæringstiltak og sikkerhet ved
arbeid blir ivaretatt. Elektrofagfolk i energi- og
elektrobransjen er særlig utsatt, og i begge disse
bransjene er lærlinger og hjelpearbeidere en spesielt
utsatt gruppe. DSB har tradisjonelt hatt mye aktivitet
rettet inn mot elektrobransjen og informert og fulgt
opp med hensyn til fare for strømgjennomgang både
hos profesjonelle virksomheter og allmenheten, og
det vil være behov for å fortsette med dette.
Mange av ulykkene som oppstår i forbindelse
med arbeid på eller nært elektriske anlegg gjelder
samtidig andre yrkesgrupper enn elektrofagfolk.
Det er behov for å gjennomgå og drøfte med andre
myndigheter og organisasjoner hvordan man best
mulig kan bidra til gode holdninger, leverandørkontroller og andre tiltak for å ivareta sikkerheten
for folk under arbeid. Viktige samarbeidsparter
her er blant annet bransjeorganisasjonene,
arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene,
utdanningsinstitusjoner og Arbeidstilsynet.

Eksempel 5: Elsikkerhet og transport
Det er i gang en omfattende elektrifisering av
transportsektoren, både til land og til sjøs, med
bakg runn i det grønne skiftet. God elsikkerhet er en
forutsetning for å lykkes med dette arbeidet. Det er
særdeles viktig at det bygges elektriske anlegg som er
tilpasset fremtidig bruk og at det utvikles batteri- og
ladeløsninger som er sikre mot brann og skader på
personer. Det er også av stor betydning at det utvikles
standardiserte løsninger.
Viktige samarbeidsparter her er blant annet
Statens vegvesen, Sjøfartsdirektoratet og Statens
Havarikommisjon.
Eksempel 6: Arbeidslivskriminalitet, særlig
relatert til el-virksomhetene
Arbeidslivskriminalitet er et økende problem i
samfunnet, og er også en viktig utfordring å følge opp
innen energi- og elektrobransjen.
Viktige samarbeidsparter her er blant annet
Arbeidstilsynet, Økokrim, Skattedirektoratet og
Politidirektoratet og bransjen selv.
Prosjektet påpeker behov og potensiale i å
ta et større nasjonalt samvirkeansvar innen
elsikkerhet, og samarbeide aktivt med andre
myndigheter og organisasjoner for å fremme
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elsikkerheten innenfor ulike sektorer og overfor
ulike målgrupper. Innenfor de ulike «samvirkearenaene» vil direktoratet høyst sannsynlig
kunne ta ulike roller, og prioriteringen vil naturlig
endres over tid.

11.6

NØDSTRØM I SAMFUNNET
Gjennom forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
(fel) stilles det krav til å vurdere alternative løsninger
for uavhengig nødstrømsforsyning dersom uventet
strømavbrudd vil kunne medføre fare for personer,
husdyr eller eiendom.74
I veiledningen til DSBs forskrift gis det eksempler på
relevante typer av anlegg:
•
•
•
•

Sykehus.
Større hoteller.
Industrielt landbruk.
Industribedrifter.

Videre er det uttrykt i veiledningen at avbrudd
i strømtilførselen til livsopprettholdende
elektromedisinsk utstyr i private hjem og
pleieinstitusjoner vil medføre fare.
Tilgang på nødstrøm er en viktig forutsetning for at
kritisk infrastruktur og samfunnsviktige funksjoner
skal virke også i ekstremsituasjoner.75 I et samfunn
som er stadig mer avhengig av strømdrevet teknologi
vil grensene for når bortfall av strømforsyning får
alvorlige konsekvenser for liv, helse og materielle
verdier, være i endring. Derfor er det naturlig at krav
til nødstrøm endres i takt med samfunnsutviklingen.
DSB har en rolle med å bevisstgjøre og motivere
alle til å gjennomtenke sin egenberedskap, også ved
strømbrudd over kort eller lang tid. Direktoratet har
betydelig fagkompetanse innen nødstrøm, og har i
enkeltstående tilfeller bidratt med sine erfaringer og
råd til statlig virksomhet.
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Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, § 31, andre ledd.
DSB/NEK (2016): Vår elektriske fremtid. Et veikart for elsikkerhet –
utfordringsbildet.
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Kravet til nødstrøm i DSBs regelverk på området er
relativt forsiktig formulert. Kravet er hjemlet i § 31 i
forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner:
• Anlegg hvor avbrudd i strømtilførselen kan
medføre fare for personer, husdyr eller eiendom
skal planlegges og utføres slik at vedlikehold,
utskiftning m.m. kan skje uten at fare oppstår.
Dersom uventet strømbrudd vil kunne medføre
fare for personer, husdyr eller omgivelser, skal
behov for uavhengig strømtilførsel vurderes.
Det er grunn til å se nærmere på dette kravet.
I tillegg til kravet i direktoratets regelverk, stilles det
også ulike krav til nødstrøm i sektorregelverk. Det er
betydelige variasjoner i både krav og tilsyn.
Prosjektet anbefaler at direktoratet initierer en
gjennomgang av krav til (å vurdere) nødstrøm
også for andre typer virksomheter enn det som er
beskrevet i veiledningen til forskrift om elektriske
lavspenningsanlegg. Dette må foregå i dialog
med andre myndigheter, og blant annet inkludere
behov for nærmere regulering av krav til
nødstrøm ved samfunnskritiske virksomheter og
funksjoner. Det anbefales videre vurdert hvordan
DSB best mulig kan bistå samfunnskritiske
virksomheter med informasjon og veiledning
om nødstrøm, eventuelt også understøtte andre
myndigheter i oppfølgingen av tilsynsobjekter
innenfor sektorene.
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Tilsynsingeniørene Kjetil Ofte, Finn-Magne Nybrenna og Kurt Larsen på tilsyn hos Jernbaneverket.
Foto: Finn-Magne Nybrenna.

11.7

VIDEREUTVIKLING AV
TILSYNSVIRKSOMHETEN
El-tilsynsloven fastsetter at det skal være et offentlig
tilsyn med anlegg og utstyr «i den utstrekning det
finnes nødvendig".
DSB gjennomfører årlig et meget stort antall
tilsyn (se kapittel 6.1), og variasjonsbredden er fra
mindre fartøy og små virksomheter til selskaper
og objekter med stor kompleksitet og svært stor
samfunnsbetydning.
Tilsynene utføres som en systemrevisjon, med
tilhørende verifikasjon ved utvalgte anlegg. Vårt
inntrykk er at tilsynene som gjennomføres blir
godt mottatt og at den tekniske kompetansen til
tilsynsingeniørene blir verdsatt hos tilsynsobjektene.

Prosjektet mener det fortsatt vil være nødvendig å
opprettholde en høy tilsynsaktivitet. Flere faktorer
(jf. kapittel 9) er med på å underbygge behovet for
tilsyn, blant annet betydningen av å følge opp nye
store utbyggingsprosjekter, mange gamle elektriske
anlegg med økende risiko for feil, funn av mange
avvik i tidligere tilsyn og reorganiseringer og nye
aktører.
Det er i den sammenheng svært viktig å tilrettelegge
for at den spesifikke tilsynskompetansen innenfor
elsikkerhet som avdelingens meget erfarne
medarbeidere har bygd opp, kontinuerlig blir
overført til yngre og nye medarbeidere. Samtidig
vil digitalisering, smarte nett og stadig mer
høyteknologisk utstyr stille krav til fornyet
kompetanse.
Det er samtidig viktig at tilsynene er mål- og
risikobaserte. Direktoratet planlegger og
gjennomfører sine tilsyn ut fra årlige planer, og i
utgangspunktet skal tilsynsvirksomheten innenfor
alle forvaltningsområdene styres ut fra erfaringer fra
tidligere tilsyn og risikovurderinger. Den gjeldende
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finansieringsmodellen har imidlertid medført at det
faktiske utvalget av selskap for tilsyn har avveket fra
det som man selv mener man burde ha prioritert. Det
er risiko for at denne situasjonen på sikt kan gi seg
utslag i feil prioritering av tid og ressurser.
Det er videre et generelt funn i mange tilsyn at
de formelle internkontrollsystemene, rutiner og
prosedyrer er på plass, mens det samtidig blir
avdekket et stabilt høyt antall avvik på tekniske
forhold ved anleggene. Dette kan tyde på at den reelle
prioriteringen av arbeidet med elsikkerhet, ikke er
som ønsket hos tilsynsobjektene. Det er en utfordring
å gjennomføre og følge opp tilsynene på en måte
som mest mulig effektivt bidrar til en helhetlig,
systematisk og kontinuerlig kvalitetsutvikling av
sikkerhetsarbeidet i virksomhetene. Dette fordrer
blant annet god ledelsesforankring av arbeidet
med elsikkerhet i virksomhetene. Det er grunn til
å vurdere nærmere hvordan funn fra tilsyn hos
selskaper man jevnlig/årlig fører tilsyn med blir
kommunisert og følges opp av tilsynsobjektene.
Det må være et mål at tilsynet genererer
positive endringer i selskapenes overordnede
styringssystemer og helhetlige anleggsforvaltning.
Prosjektet viser til at DSB tidligere har fått
utredet behov og muligheter for endringer
av sin tilsynsvirksomhet. I en rapport fra
2014 har konsulentselskapet Safetec anbefalt
endringer i direktoratets tilsynspraksis, med
en mer risikobasert tilnærming til tilsyn
med elsikkerheten. Prosjektet mener det
er viktig å fortsette videreutviklingen av
tilsynsvirksomheten i retning av de anbefalinger
som ble fremmet i denne rapporten.
Prosjektet anbefaler videre at noen av DSBs
tilsynsoppgaver, slik som kontroll med lasteog fiskefartøy, bør vurderes satt ut til private
aktører for å frigjøre ressurser hos DSB til andre
virkemidler. Dette krever dialog og avklaring med
Sjøfartsdirektoratet.
For laste- og fiskefartøy under 15 meter finnes det i
dag en ordning der Sjøfartsdirektoratet setter ut sin
kontroll til godkjente foretak og DSB setter ut sin
kontroll til aksepterte foretak. Denne ordningen kan
utvides til også omfatte fartøyer av større lengde. Per
i dag utfører DSB rundt 150 tilsyn årlig med fartøy
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innenfor kategorien fiske-/fangstfartøy, havbruk og
skip for laste-, verne- og arbeidsformål.
En eventuell fremtidig utsetting av disse
kontrolloppgavene vil ha ulik virkning på frigjøring
av ressurser ved de forskjellige regionene, og
virkningen av en slik utsetting må utredes nærmere.
Prosjektet har ikke avdekket at det vil
ligge hindringer i regelverk og avtaler med
Sjøfartsdirektoratet for å kunne utvide denne
ordningen til å også gjelde for fartøy over
15 meter. DSB er også for tiden i dialog med
Sjøfartsdirektoratet for en revisjon av avtalen.
I NEKs NK 21976 – Kompetanse til inspeksjonsorgan,
pågår nå et arbeid med å få på plass normer rundt
kontroll av de elektriske anleggene på fiske- og
lastefartøy under 15 meter. Det vil i dette arbeidet
også vurderes om disse normene kan benyttes for
fartøy over 15 meter.
Ut over dette anbefaler prosjektet også å prøve
ut andre tilsynsmetoder som et supplement til
dagens tilsyn ute ved de enkelte selskap, slik
som gjennomgang av innsendt dokumentasjon
og skriftlige tilsyn. Videre peker prosjektet på
at det bør videreutvikles digitale løsninger for å
tilrettelegge for best mulig bruk av tilgjengelige
data i planlegging og gjennomføring av tilsynene,
samt tilrettelegge for bedre samlede oversikter
over tilsynsresultater.
Det vises til slutt også til at det er tatt opp fra
bransjehold, at det er useriøse aktører i markedet
som ikke forholder seg til lover og regler. Det er i
denne sammenheng uttrykt behov for å rette større
innsats inn mot å føre tilsyn og sanksjonere hardere
mot denne type aktører.
Prosjektet anbefaler en nærmere kartlegging
og vurdering av status og aktuelle tiltak
fra DSBs side, med sikte på å forebygge
arbeidslivskriminalitet innen energi- og
elektrobransjen. Denne utfordringen bør også
fremover være et viktig tema i direktoratets
tilsynsarbeid, inkludert dialog og oppfølging av
DLE.
76

NK 219 er en norsk normkomite som forvalter standarder knyttet til
organisering av kontrollforetak, personell og metoder for elkontroll i
bolig og næringsbygg.
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De fleste tilsyn gjennomføres med en medarbeider
DSBs praksis innenfor tilsyn med elsikkerhet er at
storparten av tilsynene gjennomføres av en enkelt
tilsynsmedarbeider. Dette fordrer meget høy faglig
kompetanse og integritet hos tilsynsmedarbeideren.
Det innebærer at tilsynsmedarbeideren reiser alene
og er både møteleder, faglig ekspert og utarbeider
tilsynsrapporten. Denne praksisen har fungert godt
fordi tilsynene ofte er ønsket av bransjen.
Dette praktiseres også til en viss grad uavhengig av
hvor i verden tilsynet utføres, i Norge eller utenlands,
og uavhengig av tilsynsobjektets kompleksitet og
vesentlighet. Det kan være krevende å være alene
på enkelte tilsyn, blant annet i møter med selskaper
som kan stille med et stort antall personer med
spesialkompetanse innen ulike fagfelt.
Praksisen hemmer også kompetansedeling innenfor
et område der aldersprofilen er relativt høy og
behovet for kompetanseoverføring tilsvarende viktig.
Bakgrunnen for praksisen tilskrives i en viss grad
inntektskravet som er satt, og som igjen utløser behov
for et visst antall tilsyn i løpet av året.
Det påpekes enkelte betenkelige sider ved dagens
praksis som bør vurderes nærmere.

11.8

OPPFØLGING AV DELEGERTE
OPPGAVER
DSB delegerer mye av ansvaret for å følge
opp elsikkerheten i samfunnet til de lokale
elektrisitetstilsynene (DLE), klasseselskap og
aksepterte foretak. Nettselskapene som har fått
delegert DLE-myndigheten benytter også i stor grad
muligheten til å kjøpe mange av DLE-oppgavene fra
sakkyndige selskaper.
Både DSB/ NEK prosjektet «Vår elektriske
fremtid» og deler av denne rapporten beskriver et
fremtidsbilde som vil utfordre alle virksomheter og
etater som er delegert eller pålagt oppgaver fra DSB.
Det vil for eksempel skje en elektrisk revolusjon
ute i samfunnet med ny teknologi og andre måter å
bruke og produsere strøm på. Nye brukergrupper tar
i bruk strøm til nye oppgaver - typisk gjelder dette
barn og ungdoms bruk av elektronikk samt bruk av
roboter og lignende innenfor pleie og omsorg. Det
vil bli stadig flere prosumenter som både bruker og
produserer strøm.
I tillegg skjer det en rask endring av transport til
elektrisk drift (batterier og brenselceller) både på vei
og på sjø. Utviklingen går stadig raskere og det blir
mer krevende å følge med.
Med tanke på det store volumet av tilsyn som DLE
gjennomfører, kan det stilles spørsmål ved antallet
av tilsyn med DLE og oppfølging av sakkyndige
selskaper fra DSB sin side. Det har vært krevende
for DSB å få ansatt kompetent personell til disse
oppgavene i deler av landet og manglende tid til å
følge opp DLE gjennom rapportering og tilsyn kan
medføre mangelfull oversikt over effekten av DLEaktivitetene. Samtidig kan dialogen med DLE-ene bli
svekket og man kan oppleve en større risiko for ulik
praksis mellom regioner og selskaper.
På den andre siden har direktoratet de siste
årene brukt ressurser på å følge opp DLEvirksomheten gjennom andre virkemidler som
kurs for ansatte i DLE og sakkyndige selskaper
i forvaltningskompetanse og øvrig teknisk
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kompetanse. Det er også satt i gang et arbeid med å få
på plass en utdanning av DLEs brannutredere.
Fra deler av bransjen har det blitt spilt inn at det
hadde vært positivt om DSBs medarbeidere som
arbeider med oppfølging av DLE hadde vært samlet
i et miljø for å få et sterkere fagmiljø og en raskere,
mer robust og enhetlig oppfølging av sin aktivitet.
Det har også blitt tatt opp som et problem at man har
møtt ulike fortolkninger på regelverket i forbindelse
med henvendelser til regionene.
De lokale elektrisitetstilsynene utfører årlig rundt
120 000 tilsyn i boliger og leiligheter etc. Dette er
et stort antall, men samtidig innebærer dette at det
vil gå i gjennomsnitt 20 år mellom hver gang DLE
kommer på tilsyn hos disse. Det kan ha skjedd svært
mye på disse 20 årene, både når det gjelder tilstanden
til det elektriske anlegget, hvilke elektriske utstyr
som anvendes og bruken av den elektriske anlegget.
Alternativt kan det være ordninger som tilrettelegger
for hyppigere kontroller på en mer samfunns- og
bedriftsøkonomisk effektiv måte. Sintef konkluderte
i en forskningsrapport i 200977 at en el-sjekk hvert
femte år med en stykkpris på kr. 1 600,- ville være
et samfunnsøkonomisk riktig tiltak for å redusere
brannrisiko. Innspill fra DLE-miljøet har pekt i
retning av at det er utfordringer rundt det å benytte
sakkyndige selskaper relatert til kontrollkvalitet
versus økonomiske motiver. Samtidig er det hevdet
at sakkyndige selskaper er med på å skape et større
faglig miljø og derigjennom mer faglig kompetente
tilsyn.
Prosjektet har også avdekket et stort behov for
samhandling med andre myndigheter om arbeidet
med elsikkerhet. Det er allerede et samarbeid mellom
DLE og brannforebyggende enheter i brannvesenet
og dette bør videreutvikles. Det kan tenkes at
DLE bør benyttes til mer overordnede oppgaver
og ha fokus på samhandling med andre mot at det
store volumet av boligkontroller kan overlates til
sakkyndige selskaper. Det kan også være aktuelt å
pålegge DLE til å etablere en bedre oversikt over
samfunnskritiske funksjoner i sitt tilsynsområde og
jobbe aktivt ovenfor disse med tanke på beredskap
ved strømutfall.

77

Sintef (2009): Brannskadeutviklingen i Norge – Tiltak for å redusere
brannskadene.
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Strukturelle endringer innenfor energibransjen gir
også utfordringer for DLE når det gjelder roller og
ansvar samt habilitet i forhold til sin arbeidsgiver. De
ulike kravene til nøytralitet som kommer gjennom
nye markedsdirektiver fra EU vil også utfordre DLEs
oppheng i nettselskapet. En meget stor andel av
nettselskapene arbeider nå aktivt med å tilpasse seg
for krav om funksjonelt skille, d.v.s. at alle aktiviteter
som ikke er knyttet til drift av nettet, skal skilles ut
i egne enheter. I en slik setting vil DLE kunne bli
utfordret. Økte krav til konkurranseutsetting skaper
også nye problemstillinger.
På det maritime området har prosjektet avdekket
at DSB i for liten har kunnet prioritere å følge opp
klasseselskaper og aksepterte foretak med tilsyn,
informasjon og veiledning. Det pågår en prosess med
å rydde opp i gamle avtaler med klasseselskapene
og å fornye avtalene med Sjøfartsdirektoratet. Dette
arbeidet må prioriteres. Det må jobbes aktivt med å
forbedre samarbeid og relasjoner til klasseselskapene
og Sjøfartsdirektoratet. Spesielt relasjonen til to nye
klasseselskap som ikke er regulert i DSBs regelverk
må styrkes.
De aksepterte foretakene kan være mindre foretak
som gjennomføre få årlige kontroller. Disse trenger
tett oppfølging og god faglig veiledning fra DSB. Det
er også viktig at DSB får en bedre oversikt over hva
foretakene finner av avvik og hvordan disse følges
opp. Etter de nye avtalene som er inngått sender de
aksepterte foretakene kopi av kontrollskjema til DSB.
Analyse av resultatene for videre styring av disse
virksomhetene er viktig med tanke på sikkerheten på
sjøen.
Norsk elektroteknisk komite har, etter ønske
fra private aktører, utarbeidet normer for
privat sertifisering og kontroll av elektriske
installasjoner. Normserien NEK 405 Elkontroll i
bolig og næringsbygg spesifiserer kompetanse for
kontrollforetak, metode for utførelse av elkontroll
og en sertifiseringsordning. Det kan være aktuelt
å benytte denne ordningen for sertifisering av
sakkyndige selskaper, aksepterte foretak og
kontrollpersonell.
Prosjektet mener det er viktig å styrke
oppfølgingen av delegerte oppgaver innenfor
maritim sektor (klasseselskap, aksepterte
foretak) og arbeidet med videreutvikling av
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de lokale elektrisitetstilsyn (DLE). Prosjektet
anbefaler videre at forskriften som regulerer DLE
revideres, og at man i dette arbeidet tar med seg
de utfordringene som prosjektet har skissert og
at man i større grad vurderer innretningen på
oppgavene som DLE og sakkyndige selskaper
utfører. Samtidig bør det vurderes om det kan
være aktuelt å benytte sertifiseringsordningen
som er utviklet i regi av Norsk Elektroteknisk
Komite (NEK).

11.9

EVALUERING OG
GRANSKING ETTER
HENDELSER
DSB har hatt svært begrenset kapasitet til å
gjennomføre evalueringer og granskinger etter
hendelser de siste årene.
Eksempler på hendelser som det er relevant å
gjennomføre evalueringer av, er:
• Hendelser med alvorlige konsekvenser for liv og
helse.
• Nesten-hendelser som kunne medført alvorlige
konsekvenser for liv og helse.
• Teknisk svikt i elektriske anlegg med store
samfunnsmessige konsekvenser.
Prosjektet mener det er potensiale i å knytte nærmere
kontakter til andre faglige kompetansemiljøer i innog utland for å innhente fakta, evaluere og formidle
dette ut til aktuelle virksomheter. Økt innsats innen
evaluering og gransking vil også styrke direktoratets
plan- og beslutningsgrunnlag for regelverksutvikling
og tilsyn.
Prosjektet anbefaler at det bygges opp forsterket
kapasitet til evaluering og gransking, og at det
etableres ekspertteam for å følge opp relevante
hendelser innenfor de ulike forvaltningsområdene
for elsikkerhet. I dette arbeidet bør det også
vurderes samarbeid med andre myndigheter.

11.10

GJENNOMGANG OG
TILPASNINGER AV
FINANSIERINGSMODELLEN
Det er viktig med en robust finansieringsmodell
som sikrer nødvendig handlingsrom for å kunne
iverksette de til enhver tid mest kostnadseffektive
tiltakene.
Utgiftene til direktoratet dekkes av en årlig
bevilgning/driftsramme gjennom statsbudsjettet.
DSB gis også en inntektsbevilgning/et inntektskrav
gjennom statsbudsjettet. For elsikkerhetsområdet
innhentes det tilsynsavgift etter utført tilsyn.
Inntektene føres tilbake til statskassen, og
disponeres ikke av DSB selv. Dette prinsippet skal
blant annet bidra til å forhindre at innretningen
av tilsynsaktiviteten påvirkes av utsikter til økte
inntekter eller at tilsynsaktiviteter rettes mot de
mest betalingsdyktige aktørene. Størrelsen på
inntektskravet skal være bestemt ut fra hvilke
inntekter som forventes, som igjen gjenspeiler det
forventede aktivitetsnivået for den avgiftsbelagte
aktiviteten.
Elsikkerhetsarbeidet har vært fullfinansiert
gjennom innkreving av tilsynsavgift siden
opprettelsen av offentlig tilsyn med elektriske
anlegg i 1898. Hele finansieringsformen er bygd
opp på grunnlag av at det skal være direkte
kobling mellom inntektsbevilgning/inntektskrav
og disponibelt budsjett for elsikkerhetsområdet,
og inntekten skal ikke overstige kostnadene
knyttet til elsikkerhetsarbeidet Driftsbudsjettet til
Elsikkerhetsavdelingen er i dag ikke direkte koblet til
størrelsen på inntektskravet, samtidig som oppnåelse
av inntektskravet styrer prioriteringen av aktiviteter
og ressursbruken i avdelingen.
Tilsynsavgiftene innenfor elsikkerhetsområdet
kreves inn fra de virksomheter som eier elektriske
anlegg og elektromedisinsk utstyr, og som det utføres
tilsyn hos. Avgiften faktureres etter hvert enkelt
tilsyn, og beregnes på grunnlag av tilsynsobjektets
anleggsmasse (eksempelvis antall og ytelse på
transformatorer og generatorer) og mengde og
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kompleksiteten av elektromedisinsk utstyr som
helseforetakene besitter. Finansdepartementets
Rundskriv R-112/15 Bestemmelser om statlig gebyrog avgiftsfinansiering omhandler både vilkårene for
å etablere nye gebyr- eller sektoravgiftsordninger,
og hvordan gebyrer og sektoravgifter bør fastsettes
og administreres. Generelt fastslår de gjeldende
bestemmelsene at gebyret ikke skal settes høyere
enn kostnadene ved å produsere den offentlige
myndighetshandlingen, uavhengig av om det
dreier seg om gebyrer eller sektoravgifter. Et
gebyr forutsetter imidlertid at det er gjennomført
en myndighetshandling som utløser krav om
innbetaling av gebyret.
Satser for beregning av direktoratets tilsynsavgifter
innen elsikkerhet er gitt gjennom kgl.res. (forskrift).78
Avgiftene er utformet for å kunne dekke alle
kostnadene som er knyttet til elsikkerhetsarbeidet,
dvs. finansiere alle kostnader knyttet til forvalt
ningen av elsikkerhetsområdet, inkludert tilsyn.
Det vil si at avgiften både skal dekke kostnadene
knyttet direkte til gjennomføring av et tilsyn
(planlegging, gjennomføring og oppfølging) og
kostnader knyttet til andre virkemidler som
kompetanse, statistikk og analyse, regelverksarbeid
og standardisering, informasjon og veiledning.
Disse aktivitetene er en forutsetning for i det
hele tatt å gjennomføre et tilsyn. I tillegg skal
faste kostnader direkte knyttet til utøvelsen av
elsikkerhetsarbeidet dekkes, dvs. overheadkostnader
knyttet til Elsikkerhetsavdelingens andel av DSBs
drift av hovedkontoret, herav husleie, fellesutgifter
til administrative tjenester/støttefunksjoner og
IKT-investeringer.
Relevante problemstillinger og behov knyttet til
finansieringen på elsikkerhetsområdet, er:
• I årlige budsjetter fra JD er det ikke direkte
kobling mellom endringer i utgifts- og
inntektsrammen, noe som bidrar til å skape
usikkerhet om sammenhengen mellom
utgiftsbevilgning og inntektsbevilgning/
inntektskrav på området, jf. Finansdepartementets
rundskriv R-112/15.
• I fordelingen av DSBs interne budsjett er det
ingen direkte kobling mellom inntektskravet
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•
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•

og driftsrammen til Elsikkerhetsavdelingen.
Budsjettrammen vurderes å være knapp og har
medført manglende kapasitet på en del områder
som for eksempel regelverksarbeid, deltakelse i
arbeid med normer og standarder, bransjekontakt
ut over tilsyn, informasjon og eksternt samarbeid.
Etter de to fusjonene i 2002 og 2003 som ligger
til grunn for dagens DSB, har avgiftsregulativet
blitt videreført mens tidligere justering av
satsene på bakgrunn av endringer i kostnader og
oppgaveportefølje har blitt erstattet av en årlig
justering for konsumprisindeks.
En svakhet ved dagens finansieringsordning,
med krav om oppnåelse av inntektskravet
innenfor en begrenset driftsramme, er at den
i praksis har hatt som konsekvens at en stor
del av virkemiddelbruken har «blitt bundet
opp» til tilsynsvirksomhet. De økonomiske
rammebetingelsene har også hatt som praktisk
konsekvens at tilsynene ikke har blitt styrt så mye
etter risiko og vesentlighet som man hadde ønsket.
Videre har man ikke fått rom til å gi tilstrekkelig
prioritet til annen virkemiddelbruk.
Oppnåelse av inntektskravet har i stor grad
påvirket utvelgelse av tilsynsobjekter, slik at
tilsynsaktivitetene rettes mot objekter som
genererer størst inntekt uten nødvendigvis å
representere størst risiko for elsikkerheten.
Dagens finansieringsmodell har en ikke-intendert
effekt ved at regionskontorene er nødt til å utføre
tilsyn i vel så stor grad ut fra geografisk nærhet og
størrelsen på tilsynsavgiften, som ut fra risiko og
vesentlighet. Dette er en ikke ønskelig situasjon.
Det er betydelige skjevheter i tilsynsavgiften
mellom næringer.
Tilsynspraksis i DSB/ELS kan oppleves som
urettferdig av bransjen fordi det er de mest
inntektsbringende objekter som får årlige tilsyn.
Tilsynsobjekter som ikke får tilsyn bidrar ikke
til finansieringen av elsikkerhetsområdet. De får
ikke kontrollert sine elektriske anlegg/utstyr,
og får heller ikke informasjon som er viktig for
elsikkerheten.

Indirekte har inntektskravet også hatt virkning på
den samlede prioriteringen av budsjett, avlønning
og rekruttering. Det har vært vanskelig å rekruttere
ansatte med tilstrekkelig kompetanse på grunn
av underskudd på elektrokompetanse i markedet
og stor konkurranse om aktuelle fagfolk. Det har
derfor vært behov for å tilby betydelig høyere lønn til
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både ansatte og nyansatte enn tidligere, for å kunne
beholde og rekruttere kompetanse på riktig nivå og
slik kunne realisere inntektskravet. Rekruttering
er den største risikofaktoren for avdelingens
måloppnåelse.
Som en følge av dette har avdelingen fått mindre
ressurser disponibelt til å justere bemanningen
på andre kompetanseområder, slik som juridisk
og økonomisk kompetanse. Flere ubesatte
stillingshjemler er bevisst holdt tilbake for utlysning
for å kunne holde budsjettet. Disse forholdene
har betydning for avdelingens kapasitet til samlet
måloppnåelse.
Tilsyn vil fremdeles måtte være en sentral del av
arbeidet med elsikkerhet. Det er samtidig viktig
at virksomheten har tilstrekkelig handlingsrom
til å kunne variere virkemiddelbruken, ut fra
hvilket behov man til enhver tid har for å fremme
elsikkerheten innenfor ulike målgrupper. Videre
er det viktig at en fremtidig finansieringsmodell
gir forutsigbarhet for både forvaltning og brukere,
oppfattes til å være rettferdig og er i samsvar med
Finansdepartementets bestemmelser om statlig
gebyr- og avgiftsfinansiering (R-112/15).
Tilsynsavgiften finansierer i dag både tilsyns
aktivitetene i stort og den øvrige forvaltningen
av elsikkerhetsområdet. I utgangspunktet var
hovedoppgaven for elsikkerhetsforvaltningen
å gjennomføre tilsyn, men med årene har for
valtningen blitt tillagt andre virkemidler som
også har blitt finansiert gjennom tilsynsavgiften.
Innkreving av tilsynsavgiften utløses samtidig
fortsatt av utført tilsyn og vil sånn sett kunne
oppfattes som et gebyr i henhold til definisjonene i
R-112/15.
Prosjektet mener det bør gjøres endringer som
gir DSB mulighet til å kreve inn tilsynsavgift,
uavhengig av om man hvert år gjennomfører
tilsyn hos den enkelte virksomhet eller ikke.
Dette begrunnes med at man vil kunne anvende
mye ressurser til å følge opp selskaper med
regelverksbistand, informasjon og veiledning,
uavhengig av om det gjennomføres tilsyn
eller ikke. For å synliggjøre intensjonen med
tilsynsavgiften så foreslås denne endret til
«elsikkerhetsavgift".

De samlede aktivitetene på området påvirker i sum
elsikkerheten både hos den enkelte bruker, eier og
som helhet. De forskjellige forvaltningsområdene
henger i stor grad sammen. Et eksempel på dette er
tilsynet fra regionene, som typisk vil sjekke ut både
tekniske krav til anlegg, kvalifikasjonene til de som
skal arbeide på et anlegg og sikkerheten ved drift og
arbeid.
Gjennomføring og oppfølging av tilsyn med for
eksempel et nettselskap, vil for eksempel også
innebære å ha oversikt over selskapet sin samlede
anleggsportefølje, kjenne til hvilke nettforbindelser
og anlegg som er mest kritisk og/eller mest sårbart,
prioritere ut fra risiko og vesentlighet, bygge på
en god forståelse av regelverket og hvordan dette
praktiseres, planlegging og gjennomføring av tilsyn,
gi riktige anvisninger for å lukke eventuelle avvik
og følge opp erfaringene fra tilsynsvirksomheten i
videre dialog og oppfølging overfor selskapet.
I en periode med store investeringer i
energiforsyningen, vil behovene for bistand
fra DSB med informasjon og veiledning
øke og kapasiteten til tilsyn av den grunn
i en periode kunne gå ned. Det er viktig at
finansieringssystemet tar høyde for en slik
situasjon, og gjør det mulig for direktoratet å
tilpasse virksomheten til endrede forutsetninger
og behov. Dette vil også åpne for mer
risikobaserte tilsyn.
Det er behov for å se på hvordan man kan gjøre
tilpasninger i ordningen som gir DSB/ELS større
fleksibilitet til å gjennomføre tilsyn basert på risiko
og vesentlighet, og også økt fleksibilitet med hensyn
på å flytte ressursbruken mellom tilsyn og andre
relevante virkemidler.
En annen problemstilling er at det på enkelte
områder i dag ikke innkreves avgift/gebyr for de
tjenester direktoratet leverer, men som til dels krever
stor ressursbruk. Det blir for eksempel ikke innkrevd
gebyr for markedskontroll av elektrisk utstyr (men
ansvarlig importør må bære utgiftene ved testing
hos uavhengig testhus), behandling av søknader om
godkjenning til å videreføre et yrke innen elektro
faget i Norge på bakgrunn av utdanning og praksis
fra utlandet, for tilsyn av enkelte skip (verneverdige
fartøy), revisjon av aksepterte elektroforetak som
kontrollerer fiskefartøy og lasteskip under 15 meter,
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oppfølging av klasseselskap og elvirksomheter, samt
registrering i det sentrale Elvirksomhetsregisteret.
På den andre siden krever direktoratets forvaltning
av de to sistnevnte oppgavene relativt stor ressurs
bruk og i dag finansieres dette indirekte gjennom
tilsynsavgifter fra andre tilsynsobjekter, dvs. andre
enn den som mottar tjenesten.
Prosjektet anbefaler følgende aktuelle tiltak for å
imøtekomme denne problemstillingen:
• Oppdatering av beregningsgrunnlaget for å kunne
øke satsene for de tilsynsobjektene som betaler for
lite i forhold til DSBs kostnader ved tilsyn av disse
objektene.
• Innføre gebyrer for uanmeldte tilsyn overfor
klasseselskapene.
• Gebyr for behandling av søknader om tillatelse
til å videreføre et yrke i Norge på bakgrunn av
utdanning og praksis fra et annet land.
• Gebyr for registrering i Elvirksomhetsregisteret.
Det er videre mulig å innføre gebyrer for utførte
markedskontroller.
Forutsetningene for å kunne innføre nye
gebyrordninger, er:
• Det må utføres en vurdering av gebyrberegningen
– jf. R-112/15.
• Det må tas inn hjemmel for å ilegge
saksbehandlingsgebyr i el-tilsynsloven.
• Det må tas inn bestemmelser om
saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr i
forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav
for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk
utstyr.
• Beskrivelse av, og satser for saksbehandlingsgebyr
og registreringsgebyr, må tas inn i en revidert
«avgifts-/gebyrforskrift". Alle avgifter og gebyrer
samles i en felles forskrift hjemlet i el-tilsynsloven.
Prosjektet anbefaler at det igangsettes et opp
følgende arbeid med å gjennomgå og tilrettelegge
for tilpasninger i gjeldende finansieringssystem.
Prosjektet mener dette arbeidet bør prioriteres og
igangsettes så snart som mulig, og med utgangs
punkt i Rundskriv R-112/15.
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11.11

ORGANISERING,
KOMPETANSE OG
REKRUTTERING
Elsikkerhetsavdelingen kjennetegnes av flere
små enheter med til dels stor geografisk avstand.
Regionene er gitt stor frihet og arbeider relativt
autonomt. Den desentraliserte organiseringen
av tilsynsvirksomheten har lange tradisjoner, og
er i utgangspunktet begrunnet ut fra lokal kunnskap om tilsynsobjekter og regionale utfordringer.
Organiseringen er samtidig praktisk utfordrende
med hensyn til muligheten for å videreutvikle et mer
samlet kompetansemiljø innen analyse og evalue
ringer, tilrettelegge for god kunnskapsoverføring,
samarbeid om regelverksutvikling og sikre effektiv
samhandling. Det medfører også en viss risiko for at
likeartede virksomheter får ulik oppfølging på tvers
av regionene.
Elsikkerhetsavdelingen består av svært erfarne og
faglig kompetente medarbeidere. Det er samtidig
en organisasjonsmessig utfordring at en meget stor
andel av medarbeiderne er over 60 år, og avdelingen
har behov for å ruste seg for et generasjonsskifte.
(Dette er en generell utfordring for energibransjen.)
Dette kommer samtidig med at det tidvis har vært
utfordrende å rekruttere nye medarbeidere til
avdelingen, særlig med ingeniørkompetanse.
Direktoratet har en betydelig utfordring fremover
med nyrekruttering og kompetanseoverføring. Det
er avgjørende at den fag- og tilsynskompetansen som
er bygd opp, blir overført til nye medarbeidere og
kollektivt til hele organisasjonen. Det er også slik at
mange av de sentrale forvaltningsområdene innen
elsikkerhet er svært personavhengig, og dermed også
sårbare. Samtidig har Elsikkerhetsavdelingen også
behov for å bygge opp et miljø innen analyse.
En sårbar og utfordrende bemanningssituasjon,
samtidig med store endringer i ytre forhold som
påvirker elsikkerheten, krever oppmerksomhet på
rekruttering, kompetanseoverføring og organisering
fremover på grunn av aldersprofil. Situasjonen vil
samtidig kunne gjøre det enklere å bygge opp økt
grad av flerfaglighet i avdelingen.
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Et nødvendig tiltak for å ha en viss kontinuitet
i arbeidet kan være å tilsette personer som kan
ha en viss overlapping med de som slutter, for å
sørge for kompetanseoverføring og opplæring.
Erfaringsoverføring og kompetanseutvikling av
medarbeiderne vil uansett være viktig i tiden
fremover.

11.12

OPPGAVEFORDELING,
SAMORDNING OG GRENSE
FLATER TIL ANDRE
MYNDIGHETER

samarbeid og samordning av tilsynsvirksomheten,
og en samfunnsmessig optimalisering av
oppgavefordelingen mellom direktoratene.
Uavhengig av dette anbefaler prosjektet at
det tas initiativ til en helhetlig gjennomgang
av grenseflater, oppgave- og ansvarsfordeling
knyttet til elsikkerhet. Det anbefales i første
omgang et eget forprosjekt for å vurdere dette
nærmere. Etter dialog med departementet, bør
forslaget til et slikt forprosjekt i første omgang
drøftes med de mest nærliggende statlige
myndigheter. Forprosjektet bør være bredt
sammensatt. Gjennomgang av grenseflater og
regelverksgjennomgangen (se kapittel 11.3) bør
ses i sammenheng.

Som beskrevet blant annet i kapittel 7 i denne
rapporten, har direktoratet innenfor elsikkerhets
området grenseflate med et stort antall andre statlige
myndigheter.
I forhold til overlappende ansvar med andre myndig
heter, er det imidlertid særlig viktig å sikre god
samhandling med Norges vassdrags- og energidirektorat, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet,
Arbeidstilsynet og Direktoratet for byggkvalitet.
En tiltakende digitalisering av kraftforsyningen og
en generelt økende integrasjon mellom elektrisk
utstyr og anlegg og elektronisk kommunikasjon,
vil i særlig grad innebære behov for tett dialog med
Norges vassdrags- og energidirektorat og Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet. Dette vil innbefatte
dialog og samarbeid om analyser og utredninger,
regelverksa rbeid, arbeid med normer og standarder,
informasjon og tilsyn.
Økt informasjonsdeling og samhandling vil generelt
være positivt for å fremme gjensidig forståelse og
gode omforente løsninger, og samtidig også kunne
tilrettelegge for en til hver tid mest mulig rasjonell
og effektiv bruk av samfunnets ressurser innen
området. Det vil også kunne bidra positivt til å fange
opp uklare eller manglende ansvarsforhold, og bidra
til å styrke samarbeidet på områder hvor det er over
lappende ansvar mellom to eller flere myndigheter
og hvor det er gunstig med felles innsats. Det
kan utvikle seg muligheter over tid for økt
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11.13

OPPSUMMERING AV BEHOV
OG ANBEFALTE INITIATIV
Mange endringer fremover vil utfordre direktoratets
kapasitet til å følge opp elsikkerheten i full bredde
fremover. Det er avgjørende med fortsatt høy tilsyns
aktivitet. Utfordringsbildet innebærer samtidig at det
blir viktig fremover å styrke arbeidet med analyser,
regelverksarbeid (inkl. normer og standa rder), aktivt
informasjonsarbeid og samhandling med andre
myndigheter, organisasjoner og bransjen.
Prosjektet påpeker i særlig grad følgende behov
og ønskede tiltak:

VIRKEMIDDEL
Gjennomgå og gjøre endringer i
finansieringssystemet
(Avsnitt 11.10)

BEHOV
Tilrettelegge endringer som gir DSB mulighet til å kreve inn tilsynsavgift,
uavhengig av om man hvert år gjennomfører tilsyn hos den enkelte virksomhet
eller ikke. Dette begrunnes med at man vil kunne anvende mye ressurser til å
følge opp selskaper med regelverksbistand, informasjon og veiledning, uavhengig
av om det gjennomføres tilsyn eller ikke. Betegnelsen på avgiften bør endres til
«elsikkerhetsavgift".
I en periode med store investeringer i energiforsyningen, vil behovene for bistand
fra DSB med informasjon og veiledning øke og kapasiteten til tilsyn av den grunn
i en periode kunne gå ned. Det er viktig at finansieringssystemet tar høyde for
en slik situasjon, og gjør det mulig for direktoratet å tilpasse virksomheten til
endrede forutsetninger og behov. Dette vil også åpne for mer risikobaserte tilsyn.
Prosjektet anbefaler at det igangsettes et oppfølgende arbeid med å gjennomgå
og tilrettelegge for tilpasninger i gjeldende finansieringssystem. Prosjektet
mener dette arbeidet bør prioriteres og igangsettes så snart som mulig, og med
utgangspunkt i Rundskriv R-112/15 fra finansdepartementet.

Endre El-tilsynsloven
for å kunne gebyrlegge
Elvirksomhetsregisteret
og saksbehandlingen av
utenlandske arbeidstakere.

Utarbeide forslag om endring av el-tilsynsloven og ny gebyrforskrift for å kunne
gi hjemmel or å gebyrlegge registrering og oppfølging av Elvirksomhetsregisteret
og gebyrlegge saksbehandlingen av utenlandske arbeidstakere.

(Avsnitt 11.4)
Effektivisere behandlingen av
søknader om godkjenning av
kvalifikasjoner fra utlandet
(Avsnitt 11.4)
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Etablere en digital søknadsportal via Altinn for å heve kvaliteten på
dokumentasjonen som må følge med en søknad. Dette bør kombineres med
innføring av et saksbehandlingsgebyr (se over) som vil plassere kostnaden
hos den som mottar tjenesten. Dette vil i sum effektivisere saksbehandlingen
av en ordning hvor direktoratet mottar svært mange søknader, og hvor
dokumentasjonen i mange tilfeller er mangelfull.
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VIRKEMIDDEL
Gjennomgå Elvirksomhetsregisteret
(Avsnitt 11.4)
Øke innsatsen mot useriøse
aktører
(Avsnitt 11.5)
Forsterke analysekapasiteten
(Avsnitt 11.2)

Forsterke arbeidet med
regelverks- og normutvikling
(Avsnitt 11.3)

Gjennomgå grenseflater med
andre myndigheter
(Avsnitt 11.12)

BEHOV
Foreta en nærmere gjennomgang av registreringsordningen knyttet til
Elvirksomhetsregisteret, med sikte på å finne løsninger som reduserer risikoen
for at systemet misbrukes av useriøse aktører. Det anbefales også innført et
registreringsgebyr (se over).
Gjennomføre kartlegging og vurdering av status og aktuelle tiltak fra DSBs side,
med sikte på å forebygge arbeidslivskriminalitet innen energi- og elektrobransjen.
Denne utfordringen bør også fremover være et viktig tema i direktoratets
tilsynsarbeid, inkludert dialog og oppfølging av DLE.
Forsterke kapasiteten til å utarbeide egne analyser og følge opp eksterne FoUinitiativer. Prosjektet påpeker også at det er viktig å forbedre analysegrunnlag
og rapporteringssystemer for å få en bedre statistikk som grunnlag for måling av
elsikkerhetsnivået over tid.
Etablere et eget prosjekt for å gjennomgå både lov og forskrifter nøye, med tanke
på å identifisere behov for forenkling og endring i forhold til utfordringsbildet.
Prosjektet anbefaler at dette tiltaket gis høy prioritet.
Til en viss grad er det behov for involvering og avklaring med tilgrensende
myndigheter, slik som NVE og Nkom. Som en del av et større arbeid, bør
man også vurdere å endre selve loven fra å være en el-tilsynslov til en lov om
elsikkerhet i bredere forstand.
Det er videre behov for å følge opp relevant nasjonalt og internasjonalt arbeid
med direktiver, normer og standarder, for å sikre at særegne norske forhold og
interesser blir ivaretatt.
Ta initiativ til en helhetlig gjennomgang av grenseflater, oppgave- og
ansvarsfordeling knyttet til elsikkerhet. Det anbefales i første omgang et eget
forprosjekt for å vurdere dette nærmere. Etter dialog med departementet, bør
forslaget til et slikt forprosjekt i første omgang drøftes med de mest nærliggende
myndighetene. Forprosjektet bør være bredt sammensatt.
Gjennomgang av grenseflater og regelverksgjennomgangen bør ses i
sammenheng.

Forsterke samarbeidet
med andre myndigheter og
organisasjoner

Som nasjonal elsikkerhetsmyndighet, ta et større nasjonalt samvirkeansvar innen
fagområdet, og samarbeide aktivt med andre myndigheter og organisasjoner for
å fremme elsikkerheten innenfor ulike sektorer og overfor ulike målgrupper.

(Avsnitt 11.5)
Styrke oppfølgingen av
delegerte oppgaver innen
maritim sektor og vurdere
ytterligere utsettelse av
oppgaver.

Styrke oppfølgingen av delegerte oppgaver innenfor maritim sektor
(klasseselskap, aksepterte foretak) og vurdere ytterligere utsetting av oppgaver
til aksepterte foretak eller sakkyndige selskaper. Samtidig bør det vurderes om
det kan være aktuelt å benytte sertifiseringsordningen som er utviklet i regi av
Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).

(Avsnitt 11.8)

DSB RAPPORT / Elsikkerhetsprosjektet

93

Ut f ordrin g e r o g b e hov f or D S B f r e m ov e r

VIRKEMIDDEL
Styrke oppfølgingen av
delegerte oppgaver og arbeide
med videreutvikling av det
lokale elektrisitetstilsyn (DLE)
(Avsnitt 11.8)

Ta initiativ for å styrke
nødstrøm-beredskapen
(Avsnitt 11.6)

Videreutvikle
tilsynsvirksomheten
(Avsnitt 11.7)

BEHOV
Styrke oppfølgingen av delegerte oppgaver til og arbeidet med videreutvikling av
de lokale elektrisitetstilsyn (DLE). Prosjektet anbefaler videre at forskriften som
regulerer DLE revideres, og at man i dette arbeidet tar med seg de utfordringene
som prosjektet har skissert og at man i større grad vurderer innretningen på
oppgavene som DLE og sakkyndige selskaper utfører. Samtidig bør det vurderes
om det kan være aktuelt å benytte sertifiseringsordningen som er utviklet i regi
av Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).
Initiere en gjennomgang av krav til (å vurdere) nødstrøm også for andre typer
virksomheter enn det som er beskrevet i veiledningen til forskrift om elektriske
lavspenningsanlegg. Dette må foregå i dialog med andre myndigheter, og
blant annet inkludere behov for nærmere regulering av krav til nødstrøm ved
samfunnskritiske virksomheter og funksjoner. Det anbefales videre vurdert
hvordan DSB best mulig kan bistå samfunns-kritiske virksomheter med
informasjon og veiledning om nødstrøm, eventuelt også understøtte andre
myndigheter i oppfølgingen av tilsynsobjekter innenfor sektorene.
Fortsatt følge opp anbefalinger i tidligere prosjekt om en mer risikobasert tilnærming til tilsynet med elsikkerheten (tema, objekter). Krever ny
finansieringsordning (se over).
Prøve ut andre tilsynsmetoder som et supplement til dagens tilsyn ute ved de
enkelte selskap, slik som gjennomgang av innsendt dokumentasjon og skriftlige
tilsyn.
Videreutvikle digitale løsninger for å tilrettelegge for best mulig bruk av
tilgjengelige data i planlegging og gjennomføringen av tilsynene, samt
tilrettelegge for bedre samlede oversikter over tilsynsresultater.

Forsterke kapasiteten til
evaluering og gransking

Forsterke kapasiteten til evaluering og gransking, og etablere ekspert-team for
å følge opp relevante hendelser innenfor de ulike forvaltnings-områdene for
elsikkerhet. Vurdere samarbeid med andre myndigheter.

(Avsnitt 11.9)
Holde høy oppmerksomhet
på rekruttering, kompetanseoverføring og organisering
(Avsnitt 11.11)
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Holde høy oppmerksomhet på rekruttering, kompetanseoverføring og
organisering. Utvikle organisasjonen.

12
K APITTEL

Alternative
konsepter for inn
retningen av el
sikkerhetsarbeidet
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12.1

MULIGHETSROM OG
VURDERINGSKRITERIER

I samsvar med prosjektmandatet og veiledningen
til samfunnsøkonomiske analyser (Direktoratet
for økonomistyring), gis det i dette kapitlet en
beskrivelse av alternative konsepter for organisering
og gjennomføring av direktoratets ansvar innen
elsikkerhet. Det er tatt utgangspunkt i at mulighetsrommet for endringer er relativt stort:
• Loven fastsetter at det skal utføres tilsyn i den
utstrekning det finnes nødvendig. Omfanget av
offentlig tilsyn vil blant annet være betinget av
hvilke andre kontrollordninger som er etablert i
samfunnet, hvor sikkert utstyr og anlegg er i bruk,
kunnskapsnivå og holdninger hos importører,
leverandører, eiere og brukere av utstyr og anlegg,
kompetanse og holdninger i bransjen, og hvilke
incitamenter til elsikkerhet som er tilgjengelig og
kjent i samfunnet.
• Det er fullt mulig med økt aktivitetsnivå og
endret innretning av informasjonsarbeidet, og
styrke samhandlingen med andre myndigheter og
organisasjoner.
• Innenfor rammen av lovgivningen er det mulig å
gjøre endringer i underliggende forskrifter. Her
er det imidlertid gitte begrensninger i forhold til
blant annet føringer og direktiver fra EU.
• DSB kan gjøre betydelige endringer i egen
organisering på området, tilrettelegge for økt/
mindre utsetting av kontrolloppgaver og etablere
endrede former for samarbeid med tilgrensende
myndigheter.
• Det er til slutt også mulig å gjøre endringer i
finansieringsmodellen.
En del grunnleggende behov er identifisert
tidligere i prosjektet. Disse legges til grunn som
vurderingskriterier for valg og vurdering av
alternative konsepter fremover:
• En struktur, organisering og innretning som over
tid sikrer en målrettet, effektiv og styrt innsats ut
fra risiko og vesentlighet.
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• En organisasjon med relevant og robust
kompetanse.
• En organisasjon som er tilpasset behov
for samarbeid med andre myndigheter og
organisasjoner.
• En organisasjon med god oversikt over tilstanden
på området, god kapasitet til analyse og faglig
utvikling, og kompetanse og kapasitet til
kunnskapsbasert forebygging av uønskede
hendelser.
• En virksomhet som er forutsigbar, og gir en
konsistent forvaltning med god kvalitet.
• En virksomhet som ivaretar hensynet til helse,
miljø og sikkerhet for de ansatte (krav).
• En virksomhet som er innenfor rammen av lover,
direktiver og inngåtte avtaler (krav).
• En robust finansieringsmodell som sikrer
nødvendig handlingsrom for å kunne iverksette de
til enhver tid mest kosteffektive tiltakene.
I beskrivelsen av de ulike alternative konseptene, er
det gjort enkelte avgrensninger.
VIRKEMIDDEL

AVGRENSNING

Økonomi/
finansiering

Gjeldende budsjettramme for DSB.

Regulering

Gjeldende El-tilsynslovgivning,
men med mulighet for å justere inn
endringer som gir mulighet for å
kreve inn gebyr av virksomheter
som direktoratet i dag utfører
tjenester for.

Pedagogiske

Ingen avgrensning.

Organisering

Ingen endringer i ansvaret til andre
myndigheter.
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12.2

ALTERNATIVE KONSEPTER
SOM HAR BLITT DRØFTET
Følgende alternative konsepter er valgt ut, for å
illustrere fordeler og ulemper ved vidt forskjellige
måter å organisere virksomheten på:
• Alternativ 1: Effektivisering.
• Alternativ 2: Regionale kompetansemiljøer.
• Alternativ 3: Samling av ressursene.
Valget av disse alternativene er gjort ut fra tre
hensyn:
• Alternativene skal kunne bygge opp om de
grunnleggende behovene som er identifisert.
• Alternativene skal være gjennomførbare juridisk
og økonomisk.
• Alternativene skal være konseptuelt forskjellige
for å illustrere ulike tilnærminger og få en bredest
mulig drøfting av tenkbare muligheter.79
Alternativ 1 omhandler effektiviseringsmuligheter
innenfor rammen av dagens struktur.
Alternativ 2 bygger på at det kan gjøres betydelige
interne endringer i organisering, ansvar og roller.
Alternativ 3 bygger på at det kan gjøres
betydelige endringer i innretning og prioritering
av virksomheten, egen tilsynsvirksomhet,
informasjonsaktiviteter, samhandling med
ulike myndigheter og organisasjoner, og hvilke
krav som stilles til eiere av elektriske anlegg om
egenkontroller.
Videreføring av dagens system tas også med videre i
drøftingen (nullalternativet).
Det gjøres oppmerksom på at det er mulig å legge inn
elementer fra de ulike alternativene også i de andre
alternative konseptene, for eksempel sektoravgift.
Det er her bevisst lagt inn ulikheter mellom
konseptene for best mulig å illustrere forskjellige
tilnærminger, og nytte og ulemper ved disse.
79

I oppfølgingen av dette prosjektet vil det imidlertid
også være relevant å se på hvordan elementer fra
ulike konsepter kan settes sammen.

12.3

ALTERNATIV 0 – DAGENS
FORVALTNING AV
ELSIKKERHET I DSB
I dag finansieres hele elsikkerhetsarbeidet til DSB
gjennom tilsynsavgifter. Av inntektsbevilgningen
på rundt 80 millioner kroner, disponerer
Elsikkerhetsavdelingen noe over 50 millioner kroner
som også skal dekke husleie ved regionene.
El-tilsynsloven fra 1929 er sentral som ramme for
virksomheten. Det er en rekke forskrifter som
regulerer tekniske krav og krav til kvalifikasjoner.
Forskriftene henviser i stor grad til normer og stand
arder. I tillegg er det krav til oppfølging gjennom
ulike EU-direktiver og -forordninger.
Det gjennomføres cirka 600 tilsyn årlig fra DSB.
Myndighetsoppgaver er videre delegert Det
lokale elektrisitetstilsyn (DLE), klasseselskap og
aksepterte foretak. DLE kjøper på sin side tjenester
fra sakkyndige selskaper, men i varierende omfang.
DSB følger opp DLE-ordningen gjennom årlig
instruks, faglige nettverk og tilsyn. I enkelte sektorer
gjennomføres det kontroll med elsikkerheten fra
sektormyndighetene.
50 % av samlet ressursbruk i dag går til tilsyns
aktiviteter, og betydelig mer om man også inkluderer
markedskontroll som en tilsynsaktivitet. Tar man
med husleiekostnadene ved regionene vil andelen
utgjøre cirka 60 %.
Det anvendes lite tid til informasjonsarbeid ut over
den informasjon som gis til den enkelte virksomhet
i forbindelse med tilsyn fra DSB og DLE. DSB
deltar til en viss grad med innlegg på andres
arrangementer, men har i liten grad gjennomført
egne arrangementer, kampanjer eller gitt ut egne
publikasjoner rettet mot allmenheten.

Jf. Direktoratet for økonomistyring (2014): Veileder for
samfunnsøkonomiske analyser.
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Elsikkerhetsavdelingen i DSB har (per september
2016) 61 medarbeidere (59 årsverk), fordelt på
i alt syv enheter fordelt på seks steder i landet.
Lønnsandelen utgjorde 77 % av samlet regnskap for
Elsikkerhetsavdelingen i 2015.

12.4

ALTERNATIV 1
– EFFEKTIVISERING

23 ansatte (23 årsverk) er tilknyttet Enhet for
elektriske anlegg (ELA) og Enhet for elektriske
produkter (ELP), samt avdelingsledelsen.
38 ansatte (36 årsverk) er tilknyttet de fem
regionskontorene.
Hver av regionskontorene har en egen admin
istrasjonsstab. Til sammen var det per september
2016 i alt 8,3 årsverk (10 fast ansatte) knyttet til
merkantil virksomhet (administrative støtte
funksjoner) ved regionene. En del av denne virk
somheten er knyttet til støtte og oppfølging av
tilsynsvirksomheten. Tilrettelegging og oppfølging
av tilsynsvirksomheten skjer i dag ved hvert enkelt
regionskontor, med unntak av fakturering av gebyr,
utvikling av maler for SamBas og maler for tilsyns
rapporter. Det er også utviklet et felles, digitalt
reiseregningssystem. Beregning av gebyrene/
faktureringsg runnlaget gjøres i dag hos hvert enkelt
regionskontor.
Det er i alt åtte ledere i avdelingen. Samtlige har
personalansvar, budsjettansvar og rapporterings
ansvar. Lederne utfører også selv en god del
saksbehandling, og enkelte av regionsjefene deltar
også selv i den utadrettede tilsynsaktiviteten.
Det henvises til tidligere kapitler for en nærmere
beskrivelse av dagens regulering, finansiering, bruk
av pedagogiske virkemidler og organisering.

Konseptet tar utgangspunkt i dagens situasjon,
og innebærer at den utadrettede virksomheten til
direktoratet opprettholdes på dagens nivå.
Organisering
Det gjøres ingen endringer i den etablerte
organisatoriske strukturen. Dette innebærer
en videreføring av to enheter i Tønsberg og fem
regionskontorer.
Dette konseptet innebærer at personalansvaret for
ansatte ved regionene fortsatt ivaretas av lederne
ved regionene. Samtidig kan det være mulig å
omfordele oppgaver og frigjøre ressurser fra rene
administrative kontor-/støttetjenester til nødvendig
utadrettet virksomhet innen elsikkerhetsområdet.
Konseptet bygger også på at det utpekes en
tilsynssjef med ansvar for opplæring, faglig
utvikling, planlegging, koordinering og oppfølging
av tilsynet med elektriske anlegg (og eventuelt også
elektromedisinsk utstyr, samt markedskontroll
mv. for annet elektrisk utstyr). Vedkommende kan
også gis et ansvar for å besvare henvendelser om
tilsynsvirksomheten fra media innenfor rammen av
DSBs retningslinjer for kommunikasjon. Hvis rollen
som tilsynssjef gis til en av regionsjefene, vil det
være naturlig at vedkommende får faglig støtte til
å løse oppgaven. Alternativt kan denne funksjonen
bygges opp ved hovedkontoret for å tilrettelegge for
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et tettere samspill mellom tilsynsutøvelsen og øvrige
fagressurser i avdelingen.

elsikkerhetsa rbeidet, dvs. i samsvar med
bestemmelsene i R-112/15.

Tilsyn
Konseptet bygger videre på at direktoratet i
større grad anvender andre tilsynsmetoder
som et supplement til tilsyn ute hos selskapene.
Dette kan for eksempel være gjennomgang av
innsendt dokumentasjon, videomøter og skriftlige
tilsynsundersøkelser med flere virksomheter
samtidig.

Det legges videre til grunn at det kan innføres nye
og/eller endrede gebyrordninger:

Det kan også være mulig å bruke ressurser på tvers
av regionene i større grad enn i dag. Et eksempel på
dette kan være å utarbeide samlet plan og etablere en
koordinert gjennomføring av tilsyn med nasjonale
virksomheter, slik som Statnett, Statkraft og
sakkyndige selskaper som har anlegg og virksomhet
på tvers av regionene. Dette kan styres ut fra behov
i det enkelte tilfelle, og samtidig sikre at det ved
hvert tilsyn er minst to tilsynsmedarbeidere for å
tilrettelegge erfaringsoverføring og styrke kvaliteten
på det enkelte tilsyn. Selve utøvelsen av tilsynene vil i
all hovedsak fortsatt skje av personell fra den enkelte
region.

• Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknader
fra personer som ønsker å videreføre et yrke i
Norge på bakgrunn av utdanning og praksis i et
annet land.
• Gebyr for registrering i Elvirksomhetsregisteret.
• Hjemmel for å kreve gebyr fra virksomheter
som ikke har egne elektriske anlegg, primært
elektroinstallatører.
• Hjemmel for refusjon av reise- og oppholdsutgifter
(og eventuelt tidsbruk) ved kostbare tilsynsreiser
i utlandet, tilsyn ved maritime anlegg innenlands
og tilsyn med anerkjente klasseselskaper.
• Endret praksis for beregning av innbetaling fra
Statnett og Statkraft. Statnett og Statkraft betaler
i dag relativt lite tilsynsavgift i forhold til størrelse
og viktighet.
Dette vil ikke øke de totale inntektene, men
innebære en annerledes fordeling av utgiftene
mellom tilsynsobjektene.

Det legges også til grunn at det er et potensiale i å
anvende NVEs databaser (anleggsdata mv.) i plan
legging av tilsyn.80
Informasjon
Det legges til grunn at man i større grad kan henvise
til og bruke egne nettsteder, slik som www.dsb.no og
www.regelhjelp.no, i informasjonsarbeidet. Videre
at det gjennomføres tiltak for å gjøre det lettere å
finne svar på ofte stilte spørsmål. I stedet for å holde
foredrag på eksterne kurs og konferanser, kan det
også være mulig å spare ressursbruk og hente inn økt
effekt ved å gjennomføre egne arrangementer.
Regulering
Det bør vurderes å etablere tidsavgrensede prosjekter
for å arbeide med å revidere regelverket.
Økonomi
Gjeldende finansieringsordning videreføres.
Det forutsettes at budsjettet dekker variable
og faste kostnader knyttet til utøvelsen av

80

Forutsetter noe ressursbruk i DSB for å tilpasses til egen bruk.
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VIRKEMIDDEL

EFFEKTIVISERING

Økonomiske virkemidler
(Finansiering)

Utbalansert gebyrstruktur gjennom å kreve inn gebyr av virksomheter som
direktoratet i dag utfører tjenester for, men som i dag ikke ilegges tilsynsavgift.
Økt utfakturering av reiseutgifter. Total ramme på gebyrene på dagens nivå.

Juridiske virkemidler
(regulering)

Gjeldende El-tilsynslovgivning justert for endringer i gebyrstruktur.

Tilsyn

Tilsyn på omtrent samme nivå som i dag, med noe endring (supplere og erstatte
nåværende metode for tilsyn med andre tilsynsmetoder i en viss utstrekning).

Pedagogiske virkemidler
(informasjon, kommunikasjon)

Lite endringer på samlet volum.

Organisatoriske virkemidler

Hovedkontor Tønsberg, med direktoratsfunksjoner. Desentral organisasjon
(tilsyn) med fem enheter med tilsynsmedarbeidere.

Mer effektivt informasjonsarbeid, blant annet ved å lette tilgangen til informasjon
for brukere som oppsøker dette.

Én tilsynsleder med faglig ansvar for å planlegge, koordinere og følge opp
tilsynsvirksomheten.
Konsolidering av enkelte administrative oppgaver. Det legges inn som en
forutsetning at det er mulig å gjøre om på oppgaveløsningen innen:
- Administrative tjenester, slik som telefon/resepsjonstjenester, arkivering,
håndtering av inngående fakturaer, bistand til reiseregninger, utarbeidelse
av faktureringsgrunnlag, varsle og forberede tilsyn, og oppfølging av
tvangsmulkter.
Potensiell omdisponering til andre oppgaver: 3,5 årsverk. 82
- Oppgaver som i dag tilligger alle lederne, slik som budsjettering,
virksomhetsplaner og rapportering.
Potensiell effektivisering som kan omdisponeres til andre oppgaver: 0,5 årsverk.
- Samlet potensiale for å omdisponere til andre oppgaver: 4 årsverk.
Omdisponering av ressurser til

0,5 årsverk til å ivareta funksjonen som tilsynssjef.
1−2,5 årsverk til å kunne ha flere medarbeidere per tilsyn for å sikre
erfaringsoverføring og styrke kvaliteten på tilsynene. 83
0,5 årsverk til økt reisevirksomhet for å bidra innen regelverksutvikling,
oppfølging av tilsynet i regionene og gjennomføring av felles tilsynssamlinger
(«Tema for tilsyn», faggrupper, opplæring).
0,5 årsverk til økt informasjonsarbeid – tilrettelegge informasjon for brukerne via
bl.a. egne nettsider.

Endringene knyttet til rene kontor-/administrative
tjenester forutsettes å kunne gjennomføres gradvis
som følge av naturlig avgang.
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Det er her tatt utgangspunkt i 8,3 årsverk innen merkantile tjenester,
per september 2016.
82
Intervall ut fra endring over tid mht. naturlig avgang, endringer i
lønnsnivå mv.
81
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12.5

ALTERNATIV 2 – REGIONALE
KOMPETANSEMILJØER

• Skip, offshorevirksomhet, jernbane og sporveier.
• Nett- og produksjonsselskapene,
bygningsinstallasjoner, det lokale
elektrisitetstilsyn og samfunnskritiske funksjoner
(for eksempel vannforsyning).
• Elektrisk utstyr og elektromagnetisk
kompatibilitet.
• Forebygging og oppfølging av el-ulykker,
kvalifikasjonskrav, sikkerhet under arbeid og
elektrovirksomhetene.
Som en del av et kompetansemiljø rundt
energiselskapene mv. kan det også bygges ut et
helhetlig miljø som gis ansvar for å utvikle kunnskap,
formidle informasjon, fortolke og utvikle regelverk
og gjennomføre tilsyn knyttet til nye energiformer
som vind- og solenergi, ny lagringsteknologi,
problemstillinger knyttet til prosumenter, smarte hus
og smarte nett.

Alternativ 2 bygger konseptuelt på at det plasseres et
helhetlig nasjonalt ansvar for oppfølgingen av i alt
fire kompetansemiljøer.

Det vil være behov for å vurdere nærmere hva
som vil være den optimale inndelingen mellom
kompetansemiljøene.

Organisering
Konseptet bygger på at det etableres i alt fire
kompetansemiljøer.

Konseptet innebærer at de regionale enhetene blir
regulære fagenheter i DSB, og ikke regionkontorer.
Enhetene plasseres strategisk i forhold til andre
sentrale kompetansemiljø i og utenfor DSB, samt
mulige gevinster i forhold til rekrutteringshensyn,
nærhet til tilsynsobjekter etc.

Kompetansemiljøene kan organiseres ved tre steder
i landet.
Modellen innebærer at de ulike kompetansemiljøene
gis et helhetlig nasjonalt ansvar for oppfølgingen
av bestemte satsings-/forvaltningsområder.
Miljøene gis et helhetlig budsjett-, planleggings- og
gjennomføringsansvar for elsikkerhet innenfor
bestemte spesialfelt, inkludert forskning og utvikling,
analyse, regelverksforvaltning, tilsyn, informasjon,
samt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
Ansvaret kan enten være knyttet til regulering og
oppfølging av bestemte sektorer, eller til å ivareta
bestemte hensyn på tvers av sektorene.
Det er flere tenkbare måter å bygge opp kompetanse
miljøene på. Det kan blant annet tenkes en inndeling
ut fra følgende fagområder:

Det legges til grunn en minimumsbemanning på
10−12 årsverk per lokasjon, og en samlet bemanning
tilsvarende i dag.
Tilsyn
Konseptet bygger på en omdisponering av
ressurser fra tilsyn til en mer variert og helhetlig
virkemiddelbruk. Det legges til grunn en nedskale
ring av tilsynsvirksomheten med 30–35 prosent i
forhold til dagens nivå.
Innenfor rammen av dette konseptet legges det inn at
enkeltstående tilsynsoppgaver kan settes ut.
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VIRKEMIDDEL

REGIONALE KOMPETANSEMILJØER

Økonomiske virkemidler
(Finansiering)

Kombinasjon av sektoravgift og gebyrordning. Kan også variere mellom
kompetansemiljøene avhengig av anlegg/subjekt.

Juridiske virkemidler
(regulering)

Gjeldende El-tilsynslovgivning. Forskriftsendring ved innføring av krav til
tredjepartskontroller.
Overføring av kontrollen med gitte fartøyer over 15 meter til aksepterte foretak
kan skje gjennom bemyndigelse (- forankret hos Sjøfartsdirektoratet, og med
unntak for passasjerskip).

Tilsyn

Volum på DSBs tilsyn nedskaleres med 30−35 prosent mot dagens nivå.
Tar ut tilsyn med små enheter (løses på andre måter – settes ut til andre).

Pedagogiske virkemidler
(informasjon, kommunikasjon)

Økt informasjon fra tilsynsvirksomheten innenfor de prioriterte områdene.

Organisatoriske virkemidler

Fire kompetansemiljøer, geografisk lokalisert på tre steder.

Økt kommunikasjon og samhandling med samarbeidspartnerne.

Miljøene gis helhetlig nasjonalt ansvar for oppfølgingen av bestemte
forvaltningsområder, helhetlig budsjett-, planleggings- og gjennomførings-ansvar
for elsikkerhet innenfor bestemte spesialfelt, inkludert forskning og utvikling,
analyse, regelverksforvaltning, tilsyn, informasjon og nasjonalt og internasjonalt
samarbeid.
Plasseres strategisk i forhold til andre sentrale kompetansemiljø i og utenfor DSB,
samt mulige gevinster i forhold til rekrutteringshensyn, nærhet til tilsynsobjekter
etc.
Størrelse på kompetansemiljøene: 60 årsverk til sammen. Minimum på 10−12
årsverk per sted. Enhetene organiseres som en del av fagavdelingen
Omdisponering av ressurser til

4−7 årsverk fra adm. og ledelse og 6−7 årsverk fra tilsyn omdisponeres til:
Viderefører 65–70 prosent av tilsynsaktiviteten (årsverk).
0,5 årsverk mer til oppfølging av eksterne kontrollorgan.
4−7 årsverk mer til regelverksarbeid, norm og standardisering, økt samarbeid
med andre myndigheter og oppfølging/dialog med bransje og organisasjoner.
2,5−4,5 årsverk mer til analysearbeid og oppfølging av hendelser.
2 årsverk til økt informasjonsarbeid.
Reisekostnadene ved tilsyn kan øke.
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12.6

ALTERNATIV 3 – SAMLING AV
RESSURSENE

Dette konseptet innebærer store endringer i forhold
til dagens situasjon.
Konseptet innebærer at kompetansen innen
elsikkerhetsmiljøet samles.
Konseptet bygger videre på sterkt økt samhandling
med andre aktører.
Konseptet legger til grunn en tydelig risikobasert
tilnærming.
Organisering
Konseptet medfører at kompetansen innen
elsikkerhet samlokaliseres, med alle 60
medarbeiderne samme sted. Konseptet bygger videre
på at direktoratet tar en aktiv rolle for å organisere
et betydelig økt samarbeid mellom myndigheter og
andre kompetansemiljøer for å fremme den samlede
elsikkerheten i samfunnet.
Tilsyn
Konseptet tar utgangspunkt i at alle virksomheter
har et lovpålagt og selvstendig ansvar for å ivareta
krav til sikkerhet ved elektriske anlegg og utstyr.
Konseptet legger videre til grunn at direktoratet
fremover i sterk grad prioriterer tilsynene ut
fra risiko og vesentlighet med hensyn til liv,
helse og materielle verdier, samt ivaretakelse
av samfunnskritiske funksjoner generelt. Dette
inkluderer blant annet store passasjerskip, flyttbare
offshore innretninger, storulykkevirksomheter
og elektriske anlegg ved samfunnskritiske
virksomheter. Grunnlaget for direktoratets
prioriteringer vil blant annet være:

•
•
•
•

Erfaringer fra tidligere tilsyn.
Erfaringer og evalueringer etter hendelser.
Bekymringsmeldinger.
DSBs arbeid med oversikt over samfunnskritiske
funksjoner.
• Dialog og avklaring med andre
tilsynsmyndigheter.
Direktoratets tilsynsvirksomhet skal være basert
på avtaler, og således være avklart med de ulike
sektor-myndighetene. Innenfor noen sektorer
kan det være aktuelt at DSB tar på seg et helhetlig
gjennomførings-ansvar for tilsyn, mens det i andre
sektorer kan være mer hensiktsmessig at DSB
etablerer et samarbeid om tilsynet med tilgrensende
tilsynsmyndighet eller bistår andre myndigheter
etter behov. I større grad enn i dag skal det
tilrettelegges for at andre tilsynsmyndigheter over
tid kan følge opp elsikkerheten som en integrert del
av egen tilsynsvirksomhet.
Prioritering av tilsynstema og –objekter vil variere
over tid. Etter dette konseptet vil imidlertid DSB
i samarbeid med sektormyndighetene påse at det
alltid gis prioritet til å føre nødvendig tilsyn med
elsikkerheten ved samfunnskritiske funksjoner,
herunder skjermingsverdige objekter. Dette er anlegg
som kan ha stor betydning for nasjonal sikkerhet
og styringsevne, krise- og beredskapshåndtering og
befolkningens velferd.
Direktoratet skal bidra aktivt i arbeidet med å
forebygge useriøse aktører innen energibransjen/sektoren. For å følge opp dette arbeidet vil det være
relevant å anvende ulike virkemidler.
Det er naturlig at DSB også fremover gjennomfører
tilsyn med energiselskapene, men i mindre omfang
enn i dag og også her med en tydelig prioritering
ut fra risiko og vesentlighet. Dette gjelder både
med hensyn til selskaper og valg av tilsynstema.
Eksempler på valg av prioriterte tema kan være
kontroll med selskapenes systematiske arbeid med
skogrydding rundt linjer eller IKT-systemer av
betydning for elsikkerheten. I tillegg skal tilsyn
med selskapene gjennomgående gi prioritet til å
revidere deres overordnede styringssystem/helhetlige
anleggsforvaltning.
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I takt med en slik vridning av tilsynsvirksomheten
er det en forutsetning, at det minst er to tilsyns
medarbeidere per tilsyn. Det legges også til grunn at
det avsettes mer tid enn det som er normalt i dag til
å planlegge, gjennomføre, kvalitetssikre og følge opp
hvert enkelt tilsyn.
Det legges til grunn en nedskalering av tilsyns
aktiviteten med 30–35 prosent mot dagens nivå, men
antallet tilsyn fra DSB reduseres fra 600 til 50−150 i
året.
Det kan også være aktuelt å invitere inn
samarbeidende myndigheter i planlegging og
gjennomføring av tilsynene. Krav til nødstrøm er
et tema der koordinering mellom DSB og andre
myndigheter kan være viktig.
Evaluering og gransking etter hendelser skal
også gis prioritet. Dette skal inkludere evaluering
og bistand til etterforskning etter branner, men
også oppfølging etter uhell og andre hendelser på
arbeidsplass (sammen med bl.a. Arbeidstilsynet)
og andre alvorlige hendelser. DSB skal kunne gå
inn med spesialteam i etterkant av slike hendelser.
Slik bistand skal også tilbys som støtte til andre
myndigheter som i dag utfører tilsyn innenfor sine
sektorer. I slike saker kan DSB også trekke inn
spisskompetanse fra andre myndigheter og miljøer.
Enkelte tilsynsoppgaver som DSB i dag utfører
settes bort eller prioriteres ned, tilsvarende som
for alternativ 2 foran. Dette innebærer noe økt
ressursbruk ved DSB for å følge opp eksterne
kontrollforetak.
Tilsyn med elektrisk utstyr må gjennomføres
i samsvar med krav og direktiver. Målrettede
tiltak skal gjennomføres for å forebygge uønskede
hendelser som følge av privat import av elektrisk
utstyr fra land utenfor EU/EØS-området. Relevante
tiltak drøftes og gjennomføres i samarbeid med
andre relevante myndigheter.
Regulering
Antall tilsyn i regi av DSB reduseres. Det
understrekes at tilsynsobjektene har et selvstendig
ansvar for å ivareta sikkerheten ved egne elektriske
anlegg. Det kan tenkes innført krav om periodiske
tredjepartsrevisjoner av elektriske anlegg innen
energiforsyningen, men dette legges generelt ikke
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til grunn for dette konseptet. For fartøyer legges det
imidlertid til grunn at aksepterte foretak utfører
tilsyn på samme nivå som DSB i dag gjennomfører.
Det legges inn i dette konseptet at direktoratet inntar
en aktiv rolle innen norm- og standardiseringsarbeid,
styrt ut fra risiko- og vesentlighetshensyn og
forankret i et langsiktig handlingsprogram.
Det avsettes ressurser for å modernisere regelverket
og gjøre nødvendige tilpasninger. Det legges
videre vekt på å utarbeide og jevnlig revidere
en brukervennlig veiledning til regelverket.
Evalueringer og analyser, faktainnsamling og
FoU-virksomhet (CIGRE mv.) vil være en del
av grunnlaget for et kontinuerlig arbeid med
regelverksutvikling og veiledning.
Informasjon
I forhold til andre myndigheter og organisasjoner
med ansvar og kompetanse innenfor elsikkerhet,
skal DSB ta en aktiv rolle med å innhente, utvikle
og dele kunnskap, og tilrettelegge for aktiv
kommunikasjon og brukerinvolvering av forbrukere
og bransjeorganisasjoner om utfordringer og
muligheter innen elsikkerhet.
DSB skal videre ta en tydelig rolle som pådriver for
styrket samarbeid innen elsikkerhetsområdet, og
blant annet utarbeide årlige nasjonale elsikkerhets
rapporter som grunnlag for prioriteringer,
kompetansedeling og utadrettet kommunikasjon.
Arbeidet med å beskrive og analysere el-ulykker som
grunnlag for forebyggende tiltak prioriteres opp.
DSB skal generelt ta initiativ til tverrsektorielt
samarbeid. DSB skal i samarbeid og – i større omfang
enn i dag – også initiere tiltak i regi av/gjennom
sektormyndighetene. Det kan blant annet tenkes
egne handlingsprogrammer for informasjon og
veiledning til eiere av elektriske anlegg innenfor
ulike sektorer, slik som for eksempel politi eller helse.
Informasjons- og veiledningsaktiviteten skal også
dekke behov for nødstrøm.
DSB skal også bistå med erfaringsoverføring
og opplæring, og det skal være lett å skaffe seg
oversikt over regelverk, veiledning og henvisninger
til normer, standarder og øvrige anbefalinger.
DSB skal arrangere egne seminar og konferanser
og gjennomføre større kampanjer rettet mot
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allmenheten, og spesielt gjennomføre målrettede
informasjonstiltak, veiledning og støtte for å styrke
elsikkerheten innen prioriterte grupper. Informasjon
om konkrete tiltak som effektivt kan styrke
elsikkerheten prioriteres.

FoU-virksomheten prioriteres betydelig
opp. Sammen med relevante myndigheter,
bransjeorganisasjoner og fagmiljøer skal direktoratet
blant annet være en pådriver for å utvikle teknologier
og utstyr som er sikre i bruk.

DSB styrker arbeidet med å informere, veilede og
påvirke selskapene til å styrke sitt systematiske
arbeid med anleggsforvaltning, inkludert
vedlikeholds- og investeringsprogrammer, helhetlig
risikostyring og systematikk for egen evaluering,
kontroll og forbedringstiltak.

Økonomi
Konseptet innebærer at dagens finansieringsordning
må endres, slik at man har mulighet til å styre etter
vesentlighet og risiko.

VIRKEMIDDEL

SAMLING AV RESSURSENE

Økonomiske virkemidler
(Finansiering)

Dagens finansieringsordning må endres, slik at DSB har mulighet til å styre
etter vesentlighet og risiko. Modellen betinger i utgangspunktet innføring av
sektoravgift.

Juridiske virkemidler
(regulering)

Høy deltakelse i norm- og standardiseringsarbeid, tydelig prioritering.

Tilsyn

Samlet aktivitetsnivå innen tilsyn reduseres med 30–35 prosent.

Modernisering av regelverket, enkelt tilgjengelig veiledning til regelverket.

Antall tilsyn betydelig redusert i forhold til dagens nivå (ned til 50−150 tilsyn).
Tilsynet omprioriteres til anlegg, funksjoner og prosesser med størst risiko og
vesentlighet for samfunnet (de «krevende tilsynene».. Dette inkluderer blant
annet store passasjerskip, flyttbare offshore innretninger, storulykkevirksomheter
og elektriske anlegg ved samfunnskritiske virksomheter. Tilsvarende prioritering
etter risiko og vesentlighet innen energiforsyningen.
Tilsynsvirksomhet baseres på avtaler med sektormyndigheter. Mer av tilsynet i
volum forutsettes over tid gjennomført av andre.
Utsetting av tilsynsoppgaver som DSB i dag utfører.
Evaluering og tilsyn etter hendelser gis prioritet.
Pedagogiske virkemidler
(informasjon, kommunikasjon)

Proaktivt og målrettet arbeid med informasjon og kommunikasjon basert på
faglig innsikt og kunnskap gjennom tilsyn, evalueringer, granskning, FoU og
analyser.
Kommunikasjon med allmenheten generelt og bestemte grupper av mennesker
og virksomheter spesielt. Samarbeid med andre for effektivt å nå ut med
informasjon og veiledning.
Egne analyser, årlige nasjonale elsikkerhetsrapporter.
Egne konferanser og erfaringssamlinger.
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VIRKEMIDDEL
Organisatoriske virkemidler

SAMLING AV RESSURSENE
Samling av alle funksjoner og årsverk.
Sterk grad av samhandling med andre myndigheter og organisasjoner.

Omdisponering av ressurser til

5−8 årsverk netto fra administrasjon og ledelse og 6−7 årsverk fra tilsyn
omdisponeres til:
Viderefører 65–70 prosent av tilsynsaktiviteten (årsverk).
Omdisponering av ressursbruk innen tilsynsvirksomheten (fra kvantitet til
kvalitet)
- Gjøre det mulig å utføre en fullstendig revisjon av virksomheter.
- Andre avdelinger i DSB og myndigheter inviteres inn i tilsyn når relevant.
- Tilsynsplaner utarbeides årlig.
- 0,5 årsverk mer til oppfølging av eksterne kontrollforetak.
5 årsverk mer til regelverksarbeid, norm og standardisering, samt økt samarbeid
mellom enhetene, andre myndigheter og oppfølging/dialog med bransje og
organisasjoner.
5−6,5 årsverk mer til analysearbeid og oppfølging av hendelser.
2−3 årsverk til økt informasjonsarbeid.
Økt tverrfaglig samhandling med andre deler av DSB.
Reisekostnadene ved tilsyn kan øke.
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I dette kapittelet dokumenteres den samfunns
økonomiske analysen av de alternative modellene
som er presentert i kapittel 12. Kapitlet er basert på
rapporten fra Oslo Economics, som har stått for den
samfunnsøkonomiske analysen i prosjektet. 83 Dette
kapitlet er også skrevet av Oslo Economics.

13.1

13.2

METODE

I henhold til DFØs veileder i samfunnsøkonomiske
analyser (2014) og oppbyggingen av prosjektet
har den samfunnsøkonomiske analysen bestått av
stegene 3 til 8 (se figur 12).

Samfunnsøkonomisk analyse

Beslutning

Alternativ
-utvikling

Analysen er gjennomført etter føringene for denne
typen analyse gitt i den samme veilederen samt
Finansdepartementets rundskriv R-109/14. Analysen
er gjennomført med bred involvering fra DSBs
prosjektgruppe og øvrige ressurspersoner. Noen av
de identifiserte virkningene vurderes kvantitativt.
Øvrige virkninger er vurdert kvalitativt gjennom
bruk av den såkalte pluss-minus-metoden.

8

Gi en samlet vurdering og anbefale tiltak

7

Beskrive fordelingsvirkninger

6

Gjennomføre usikkerhetsanalyse

5 Vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet
4

Tallfeste og verdsette virkninger

3

Identifisere og beskrive relevante tiltak

2

Identifisere og beskrive relevante tiltak

1

Beskrive problemet og formulere mål

Figur 12. Stegene i den samfunnsøkonomiske analysen.
Kilde: DFØ, Veileder i samfunnsøkonomiske analyser,
2014.

VIRKNINGER AV ALTER
NATIVE KONSEPTER
Nedenfor dokumenteres virkningene av de ulike
alternative konseptene for elsikkerhetsarbeidet
i DSB. Først vises hvilke verdikjeder eller
årsakssammenhenger som er lagt til grunn for
identifisering av virkninger, deretter vurderes
virkningene i henholdsvis prissatte og ikke-prissatte
virkninger, før det gjennomføres en vurdering
av usikkerhet, fordelingsvirkninger og opsjoner.
Avslutningsvis oppsummeres vurderingene i en
samlet samfunnsøkonomisk analyse.

13.2.1 ÅRSAKSSAMMENHENGER

Det er i utgangspunktet krevende å identifisere og
verdsette virkninger av ressurser som benyttes på
elsikkerhet i samfunnet. Dette fordi ressursene
benyttes til å forebygge og hindre skader på
materielle verdier, helse og liv. Det er samtidig
mange andre faktorer som påvirker om slike
hendelser skjer. Årsakssammenhengen mellom
ressursinnsatsen i DSB for elsikkerhet og antallet
og omfanget av el-relaterte hendelser er med andre
ord ikke observerbar. I mangel av observerbare
sammenhenger er følgende logikk for å analysere
virkninger av de ulike alternativene lagt til grunn
(se figur 13):
• Dagens situasjon, behov og mål som er utviklet
i delprosjekt 2 til 5 gir grunnlaget for å foreslå
andre måter å løse elsikkerhetsarbeidet på.

83

«Samfunnsøkonomisk analyse av elsikkerhetsområdet i DSB», Oslo
Economics rapport 2016-44, desember 2016.
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Alternativ 1
Nåsituasjonen
(behov og mål)

Alternativ 2
Alternativ 3

Endringer i
organisasjonsstruktur
og finansieringsmodell
Omdisponering av
dagens ressurser for å
møte utfordringer

Effekter for DSB
og DSBs arbeid

Samfunnseffekter

Figur 13. Analyselogikk.

• De tre alternative konseptene for innretning av
elsikkerhetsarbeidet gir i hovedsak virkninger
som følge av at det skjer endringer langs to
dimensjoner:
−− Endringer i DSBs organisasjonsmodell og
måten DSBs virksomhet finansieres på
−− Omdisponering av dagens ressurser for å møte
morgendagens utfordringer, det vil si at dagens
ressurser benyttes på en annen måte.
• Endringene i disse dimensjonene i de tre
alternative konseptene gir i hovedsak først og
fremst effekter for DSB og det arbeidet som DSB
driver inn mot elsikkerhet.
• DSB og DSBs arbeid gir igjen effekter for
samfunnet i form av bedre elsikkerhet.
Det er først og fremst effekter for DSB og DSBs
arbeid som er identifisert og vurdert. Det legges til
grunn at det er en positiv sammenheng mellom DSBs
arbeid for elsikkerhet og elsikkerhet i samfunnet.
Effekter for samfunnet drøftes kvalitativt.

13.2.2 PRISSATTE VIRKNINGER

Følgende prissatte virkninger er identifisert i
vurderingen av de alternative konseptene:
• Endringer i driftskostnader i DSB, deriblant
endringer i kostnader som følge av endret
aktivitetssammensetning
• Prosjektkostnader i DSB som planleggings- og
gjennomføringskostnader i forbindelse med
omstilling i de ulike alternativene
• Samfunnskostnader, det vil si kostnader for
andre enn DSB som følge av endret aktivitetssammensetning i DSB

Figur 14 oppsummerer vurderingene som er gjort
av hvordan alternativene påvirker disse kostnadene.
Vurderingene kommenteres deretter.
Retningen på pilen indikerer hvilken retning
kostnadene utvikler seg (opp, ned, uendret) i de ulike
alternativene sammenlignet med nullalternativet.
Fargen på pilen indikerer størrelsen på kostnadsendringen. Rødt betyr at det er en større endring i
kostnaden, blått betyr noe endring i kostnadene og
grått betyr ingen endring i kostnaden.
Som figur 14 viser vurderes de samlede prissatte
kostnadene ved alternativ 2 og 3 som en del høyere
enn ved alternativ 1. De viktigste kostnadsdriverne
er prosjektkostnader for å gjennomføre omleggingen,
dubliseringskostnader i en overgangsperiode,
samt en viss økning i samfunnskostnader ved
at elsikkerhetsområdet krever en større del av
samfunnets ressurser.
Alternativ 1
Alternativ 1 innebærer små endringer i kostnadene
sammenlignet med nullalternativet. Dette forklares
med at det er små endringer i dette alternativet og
at organisasjonen i stor grad videreføres som i dag.
Alternativet gir marginal endring i lønnskostnader
som følge av omdisponering av ressurser fra
merkantile til faglige stillinger. Også reisekostnadene
øker fordi noe flere ressurser deltar på tilsyn. Det
oppstår også noen midlertidige ekstrakostnader ved
at de endringene som ligger i alternativet genererer
behov for noen ekstra ledelsesressurser til å
gjennomføre endringene.
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ALTERN ATIV 1

VIRKNING
Driftskostnader

Effektivisering

ALTERN ATIV 2

Regionale
kompetansemiljøer

ALTERN ATIV 3
Samling av
ressurser

Endringer i husleiekostnader
Endringer i lønnskostnader
Endringer i reisekostnader

Omorganisering

Prosjektlederressurser
Dublere husleie og kompetanse
i en overgangsperiode

Samfunns
kostnader

Endring i samfunnskostnader

SAMLET RESULTAT
Lite omfang  

Noe omfang  

Større omfang

Figur 14. Resultat av vurdering av prissatte virkninger.

Alternativ 2
Alternativ 2 representerer større endringer
sammenlignet med nullsituasjonen og alternativ 1.
Dette gir virkninger for driftskostnadene.
• En annen innretning av organisasjonen, med
færre men større og sentralt plasserte enheter, gir
i sum noe mer arealbehov i mer kostnadskrevende
områder. Alternativet vurderes å generere høyere
husleiekostnader sammenlignet med dagens
situasjon.
• En annen profil på kompetanse og ansiennitet
tilsier at lønnskostnadene øker noe.
• Færre tilsyn tilsier færre reiser, men flere skal
delta på tilsyn og det blir lengre reiseavstander.
Dette tilsier at reisekostnader går noe opp.
Sammenlignet med nullalternativet og alternativ
1 innebærer alternativ 2 betydelig større
om-organisering (over tid). Dette gir behov for
ressurser til å administrere og gjennomføre
omstillingen. Videre vil det i en omorganisering ikke
være mulig å oppnå en fullstendig, samtidig oppog nedskalering av lokalbehov eller kompetanse.
Dette betyr at det må påregnes kostnader forbundet
med dublering både av lokaler og personell.
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Samlet sett vurderes alternativ 2 å medføre større
omstillings-kostnader.
Alternativ 2 innebærer at noe av dagens
tilsynsaktivitet i DSB settes ut til andre aktører.
Dette skjer uten at ressursene overføres fra DSB til
disse aktørene. Det betyr at samfunnets samlede
ressursbruk på elsikkerhetsområdet øker i dette
alternativet sammenlignet med nullalternativet og
alternativ 1.
Alternativ 3
Alternativ 3 representerer de fleste av de samme
endringene som alternativ 2, og får dermed mange
av de samme kostnadskonsekvensene. Alternativ 3
skiller seg imidlertid fra alternativ 2 ved at det ikke
forventes endringer i reisekostnadene sammenlignet
med nullalternativet.

13.2.3 IKKE-PRISSATTE VIRKNINGER

Følgende ikke-prissatte virkninger er identifisert:

S a m f u nnsø kono m is k analys e

Tabell 7. Identifiserte ikke-prissatte virkninger.

VIRKNING PÅ

RESULTAT AV

PÅVIRKER KVALITET I ELSIKKERHETSARBEIDET

Driftskostnader i DSB

Endringer i
organisasjonsstruktur

Påvirker ikke kvalitet i elsikkerhetsarbeidet

Omstillingskostnader i DSB

Endringer i
organisasjonsstruktur

Påvirker ikke kvalitet i elsikkerhetsarbeidet

Samfunnskostnader

Endringer i
organisasjonsstruktur

Påvirker ikke kvalitet i elsikkerhetsarbeidet

Fleksibilitet til prioritering
av oppgaver

Endringer i
finansieringsmodell

Påvirker kvalitet i elsikkerhetsarbeidet direkte gjennom
mulighet for å prioritere arbeidsoppgaver uavhengig av
finansieringsmodell

Rettferdighet knyttet til
avgiftsfordeling

Endringer i
finansieringsmodell

Påvirker indirekte kvalitet i elsikkerhetsarbeidet gjennom
DSBs omdømme som forvaltningsorgan

Grunnlag for faglig
utvikling i DSB

Omdisponering av
ressurser og endringer i
organisasjonsstruktur

Påvirker kvalitet i elsikkerhetsarbeidet indirekte gjennom
større fagmiljø, faglige synergier og omdisponering av
ressurser

Robusthet ved fravær mv.

Endringer i
organisasjonsstruktur

Påvirker kvalitet i elsikkerhetsarbeidet indirekte gjennom
større fagmiljø

Grunnlag for rekruttering/
beholde ressurser

Endringer i
organisasjonsstruktur

Påvirker kvalitet i elsikkerhetsarbeidet indirekte gjennom
større fagmiljø og eventuelt støy ved omstilling

Tilsynskvalitet (DSB og
andre)

Omdisponering av
ressurser

Påvirker kvalitet i elsikkerhetsarbeidet direkte gjennom antall
deltakere på tilsyn som gjennomføres av DSB, samt direkte
gjennom kvalitet på tilsyn gjennomført av andre (holdes
konstant)

Lokalkunnskap om det
enkelte tilsynsobjektet

Endringer i
organisasjonsstruktur

Påvirker kvalitet i elsikkerhetsarbeidet direkte gjennom
evne til å prioritere/velge riktig tilsynsobjekt basert på lokal
forankring

Frekvens av tilsyn (DSB og
andre)

Omdisponering av
ressurser

Påvirker kvalitet i elsikkerhetsarbeidet direkte gjennom antall
tilsyn

Oppdatert regelverk,
normer og standarder,
inkl. enhetlig tolkning av
regelverk

Omdisponering av
ressurser

Påvirker kvalitet i elsikkerhetsarbeidet direkte gjennom antall
årsverk benyttet til disse arbeidsoppgavene

Beslutningsgrunnlag

Omdisponering av
ressurser

Påvirker kvalitet i elsikkerhetsarbeidet direkte gjennom antall
årsverk benyttet til arbeidsoppgaver innenfor analyseformål

Elsikkerhetskunnskap i
samfunnet

Omdisponering av
ressurser

Påvirker kvalitet i elsikkerhetsarbeidet direkte gjennom
antall årsverk benyttet til arbeidsoppgaver innenfor
informasjonsformål

Kvalitet på planlegging og
ledelsesoppgaver

Omdisponering av
ressurser og endringer i
organisasjonsstruktur

Påvirker kvalitet i elsikkerhetsarbeidet indirekte gjennom
antall årsverk benyttet til ledelse/planlegging og
organiseringen av disse

Risiko for administrative
feil

Omdisponering av
ressurser og endringer i
organisasjonsstruktur

Påvirker kvalitet i elsikkerhetsarbeidet indirekte gjennom
antall årsverk benyttet til administrasjon og organiseringen
av disse

Samhandling med bransjen
og andre myndigheter

Omdisponering av
ressurser

Påvirker kvalitet i elsikkerhetsarbeidet direkte gjennom antall
årsverk benyttet til samhandling
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Det er først vurdert hvilken betydning virkningen
har for elsikkerhetsarbeidet og deretter i hvor
stort omfang virkningen realiseres i de forskjellige
alternativene. I tabell 8 oppsummeres vurderingene
som er gjort av hvordan alternativene påvirker
disse virkningene. Pluss angir at virkningen er
positiv. Antall plusser angir hvor positiv (minimum
+ og maksimum ++++). Minus angir at virkningen
er negativ. Antallet minuser angir hvor negativ
(minimum - og maksimum ----). Ingen endring betyr
at alternativet ikke påvirker virkningen.
Som tabell 8 viser vurderes de ikke-prissatte
virkningene ved alternativ 2 og 3 som mer
omfattende enn ved alternativ 1. Alternativ 2 og
3 møter helt eller delvis de utfordringene som er
identifisert i prosjektet. Vurderingene kommenteres
nærmere under oversikten.

#

VIRKNING

1

Alternativ 1
Alternativ 1 representerer små endringer i
organisasjonen og aktivitetene. Endringene som
gjennomføres bidrar til et noe forsterket grunnlag for
faglig utvikling ved at noen ressurser omdisponeres
fra merkantile til faglige aktiviteter, sammenlignet
med nullalternativet. Tilsyns-kvaliteten forsterkes
også noe ved at noe flere ressurser prioriteres til
dette området. Ettersom det også omdisponeres
ressurser til å styrke informasjonsarbeidet, vil
alternativet også gi bedre elsikkerhetskunnskap i
samfunnet. Alternativet oppnår også en styrking
av planleggings- og ledelses-oppgaver ved at
tilsynsplanlegging og styring samles, sammenlignet
med nullalternativet.

ALT. 1

ALT. 2

ALT. 3

Fleksibilitet til prioritering av oppgaver

0

+++

++++

2

Rettferdighet knyttet til avgiftsfordeling

0

+

0

3

Grunnlag for faglig utvikling i DSB

++

++++

++++

4

Robusthet ved fravær

0

+

+

5

Grunnlag for rekruttering/beholde ressurser

0

+++

++

6

Tilsynskvalitet (DSB og andre)

++

0

++++

7

Lokalkunnskap om det enkelte tilsynsobjektet

0

--

---

8

Frekvens av tilsyn (DSB og andre)

0

0

---

9

Oppdatert regelverk, normer og standarder, inkl. enhetlig tolkning av regelverk

0

+++

+++

10

Beslutningsgrunnlag

0

+++

+++

11

Elsikkerhetskunnskap i samfunnet

++

+++

+++

12

Kvalitet på planlegging og ledelsesoppgaver

+

++

++

13

Risiko for administrative feil

0

0

0

14

Samhandling med bransjen og andre myndigheter

0

+++

+++

Tabell 8. Resultat av vurdering av ikke-prissatte virkninger.
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Alternativ 2
Alternativ 2 innebærer en større endring enn
alternativ 1, og oppnår større utslag enn alternativ 1
på de fleste virkningene.
Endringer i finansieringsmodellen som ligger i
dette alternativet, innebærer at det skapes en noe
større fleksibilitet i hvilke oppgaver som prioriteres
i elsikkerhetsarbeidet. Dette skyldes at koblingen
mellom inntektene og aktivitetene gjøres mindre
direkte. Økt fleksibilitet gir bedre mulighet for
å prioritere mellom et bredere sett av oppgaver
etter en samlet vurdering av hvor innsatsen gir
best samlet effekt av elsikkerhetsarbeidet. At
finansieringsmodellen endres vil også gi utslag
på hvor rettferdig modellen oppfattes av aktører
som betaler gebyrer. Dette forholdet vurderes
imidlertid å gi lite direkte effekt på kvaliteten i
elsikkerhetsarbeidet.
Grunnlaget for faglig utvikling i DSB styrkes i dette
alternativet sammenlignet med både nullalternativet
og alternativ 1. Dette skyldes at ressursene
konsentreres rundt færre lokasjoner enn i dag, og at
dette gir faglige synergier, bedre kvalitet i ledelse
og planlegging, større fagmiljø og bedre muligheter
for samarbeid og informasjonsflyt i organisasjonen.
Det samme forholdet styrker grunnlaget for
rekruttering i organisasjonen, samt muligheten for
å beholde kompetanse i konkurranse med andre
arbeidsgivere. I tillegg gjør det organisasjonen mer
robust for fravær og tap av enkeltressurser. Alle
disse forholdene har positiv betydning for kvaliteten
i DSBs elsikkerhetsarbeid. Den positive effekten på
rekruttering og attraktivitet hos eksisterende ansatte
svekkes imidlertid noe av at alternativet krever
omstilling, og at omstilling gir risiko for å miste
kompetanse. Dette forklarer hvorfor denne effekten
ikke får høyere full uttelling i vurderingen.
Det at ressurser omdisponeres til arbeid med
regelverk, normer og standarder, analyser og
informasjonsarbeid bidrar til at alternativet
styrker DSBs beslutningsgrunnlag og evne til
å forvalte elsikkerhetsområdet på en effektiv
måte. Dette gjelder både i egne arbeidsoppgaver,
gjennom samarbeid med andre i fagmyndigheter og
bransjen samt gjennom at elsikkerhetskunnskapen
i samfunnet øker sammenlignet med dagens
situasjon. Dette gir positive effekter for kvaliteten i
elsikkerhetsarbeidet.

At organisasjonens lokale tilstedeværelse reduseres,
vil imidlertid gi negative effekter i form av dårligere
kunnskap om lokale forhold. Dette kan svekke evnen
til å gjøre riktige prioriteringer innenfor tilsynsfeltet
i noen grad.
Alternativ 3
På samme måte som for vurderingen av de prissatte
virkningene, ligner vurderingen av de ikke-prissatte
virkningene i alternativ 3 på disse vurderingene i
alternativ 2. Alternativ 3 skiller seg fra alternativ 2 på
følgende områder:
• Endringer i finansieringsmodellen er mer om
fattende i alternativ 3 enn i alternativ 2 etter
som hele modellen legges om til sektoravgift.
Dette skaper større fleksibilitet i dette
alternativet, og best grunnlag for å prioritere
aktiviteter uavhengig av finansieringsmodell.
Imidlertid legger alternativ 2 opp til en delvis
sektorfinansiering som i noe større grad enn
alternativ 3 bidrar til rettferdighet i fordelingen av
avgifter.
• Grunnlaget for rekruttering i organisasjonen,
samt muligheten for å beholde kompetanse i
konkurranse med andre arbeidsgivere er bedre i
alternativ 3 enn i nullalternativet, men dårligere
enn i alternativ 2. Dette skyldes at omstillingen er
større i alternativ 3 enn i alternativ 2.
• Tilsynskvaliteten påvirkes positivt i betydelig
større grad i alternativ 3 sammenlignet med
alternativ 2 (og nullalternativet). Dette skyldes at
det legges opp til at de tilsynene som gjennomføres
skal utføres grundigere sammenlignet med i dag.
Det legges opp til å gjennomføre større revisjoner
med nettselskaper i stedet for å føre tilsyn med
de enkelte forsyningsanlegg. Det legges også opp
til flere medarbeidere per tilsyn. Alternativ 3 får
derfor høy uttelling på denne virkningen.
• At tilsynsantallet reduseres mer i dette
alternativet enn i alternativ 2 og i forhold til
null-alternativet, medfører at de negative
konsekvensene også blir større. At den lokale
tilstede-værelsen bortfaller vil også ha negativ
effekt på lokalkunnskapen om særlig relevante
tilsynsobjekter.
Det at ressurser omdisponeres til arbeid med
regelverk, normer og standarder, analyser og
informa-sjonsarbeid bidrar til at alternativet
styrker DSBs beslutningsgrunnlag og evne til å
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forvalte elsikker-hetsområdet på en effektiv måte.
Vurderingen av denne virkningen er på linje med
vurderingene gjort av alternativ 2.

Det er i prosjektet dokumentert en rekke
utfordringer for fremtiden som tilsier en risiko for at
antall uønskede hendelser kan øke i både frekvens og
omfang, dersom elsikkerhetsarbeidet ikke endres.

13.2.4 KVALITATIV VURDERING AV
SAMFUNNSEFFEKTER

Samfunnseffektene påvirkes i større eller mindre
grad av de ulike virkningene som er identifisert i
alternativene, og i både positiv og negativ retning.
De identifiserte virkningene er vurdert ulikt i de
ulike alternativene. Hvordan virkningene slår ut
på samfunnseffektene bør være utslagsgivende for
hvilket alternativ som anbefales i det videre arbeidet.

Så langt er det endringens konsekvenser for DSB
og DSBs arbeid som er vurdert. DSB påvirker
gjennom sitt arbeid elsikkerheten i samfunnet. Bedre
elsikkerhet fører i hovedsak til to grupper av effekter:
• Redusert antall hendelser som følger av el
• Reduserte konsekvenser av de hendelsene som
finner sted
I tillegg skal DSB som forvaltningsorgan gjøre
vurderinger som ivaretar velferdsgoder og
rettssikker-hetsprinsipper som rettferdighet og
likebehandling. Som elsikkerhetsmyndighet har
DSB også i oppgave å bidra til økt trygghetsfølelse i
befolkningen.
Som nevnt er det svært vanskelig å observere den
faktiske sammenhengen mellom innsats for bedre
elsikkerhet og antallet hendelser og omfanget av
disse.

Under vurderingen av de prissatte virkningene er det
sannsynliggjort at alternativ 1 ikke vil påføre noen
vesentlige nye kostnader knyttet til forvaltningen
av elsikkerhetsområdet. Alternativet medfører også
noen positive ikke-prissatte virkninger. Selv om
virkningene oppfattes som små, er det sannsynlig
at alternativ 1 vil kunne bidra til å redusere antall
uønskede hendelser både gitt dagens og fremtidens
risikobilde sammenlignet med nullalternativet.
Oppsummeringen av resultatene for de ikke-prissatte
effektene viser at alternativ 2 og 3 adresserer de
fleste av utfordringene som er identifisert for at DSB
skal kunne møte fremtidens utfordringer. Samlet
vurderes alternativ 2 og 3 til å bidra til større positive
samfunnseffekter i form av redusert skade-frekvens,

Identifiserte virkninger

Samfunnseffekt

– Fleksibilitet til prioritering av oppgaver
– Rettferdighet knyttet til avgiftsfordeling
– Grunnlag for faglig utvikling i DSB
– Robusthet ved fravær
– Grunnlag for rekruttering/beholde ressurser
– Tilsynskvalitet
– Lokalkunnskap om det enkelte tilsynsobjekt
– Frekvens av tilsyn
– Oppdaterte regelverk, normer og standarder
– Beslutningsgrunnlag
– Kvalitet på planlegging og ledelsesoppgaver
– Risiko for administrative feil
– Samhandling med bransjen og andre myndigheter
– Driftskostnader i DSB
– Omstillingskostnader i DSB
– Samfunnskostnader

– Skadefrekvens (antall hendelser/ulykker/uhell)
– Gitt dagens skadefrekvens
– Gitt fremtidens skadefrekvens
– Konsekvens av skader (skadeomfang når
hendelser/ulykker/uhell oppstår) – bedre beredskap
– Gitt dagens skadeomfang ved enkelthendelser
– Gitt fremtidens skadeomfang ved enkelthendelser
– Velferd: Rettferdighet, likebehandling, trygghetsfølelse

– Kostnader for forvaltning av elsikkerhetsområdet
– Samfunnskostnader (private tilsyn)

Figur 15. Illustrerer sammenhengen mellom virkningene som er identifisert i analysen og samfunnseffektene.
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OMRÅDE

SKADE (ÅRLIGE KOSTNADER, ULYKKER PER ÅR)

Ulykker i el-anlegg

478 registrerte el-ulykker i 2015 (ingen dødsfall).
El-ulykker med fraværsskader i perioden fra 2010−2015:
- 6 dødsfall
- Sykefravær > 3 mnd.: 1 tilfelle
- Sykefravær 15 d.−3 mnd.: 17 tilfeller
- Sykefravær < 14 d.: 306 tilfeller

Feil på elektromedisinsk utstyr

(inntil) 8 dødsfall (2015)

Branner med elektrisk årsak

710 mill. kroner (gjennomsnitt 2004−2015)
51 dødsfall (2010−2014)

Branner med ukjent årsak (50 pst.
estimert å være relatert til el)

1 513 mill. kroner (gjennomsnitt 2004−2015)

Branner på fritidsbåter (totalt, uvisst
hvor mye som kan tilskrives el.utstyr)

50 mill. kroner

KILE-kostnader

Eks. 90 mill. kroner for ekstremværet Nina i 2015.

Farlige produkter

N.a. (føres ikke statistikk på dette)

Tabell 9. Skadeomfang og kostnader innen elsikkerhetsområdet. Kilde: DSB / Finans Norge/NVE.

skadeomfang og økt velferdsfølelse, sammenlignet
med alternativ 1. I motsetning til alternativ 1 bidrar
imidlertid alternativ 2 og 3 til økte kostnader for
forvaltningen av elsikkerhets-området. For at man
skal kunne gå videre med disse alternativene må
det derfor sannsynliggjøres at disse kostnadene
mer enn oppveies av de positive samfunnseffektene
som er identifisert. For å sette dette i perspektiv
har Oslo Economics sett på hvilke kostnader
samfunnet har ved ulykker som har sin opprinnelse
i elektrisitet. I tabell 9 vises oversikt over eksempler
på skadeomfang på området.
Det fremgår av tabellen at skadepotensialet innenfor
elsikkerhetsområdet er stort. De siste årene har
elektrisitet årlig vært årsak til over 10 dødsfall, når
man inkluderer brannstatistikken. I tillegg utgjør
hendelser med elektrisk utstyr og anlegg materielle
skader for rundt 2 milliarder kroner per år.
En reduksjon på 1 prosent i det årlige
skadeomfanget på 2 milliarder kroner forsvarer
en kostnadsøkning på 20 millioner kroner.
Tilsvarende vil en reduksjon i antall dødsfall på
grunn av el-ulykker gi en samfunnsøkonomisk
gevinst. I Finansdepartementets rundskriv om
samfunnsøkonomiske analyser (R-109/14) vurderes
den økonomiske verdien av et statistisk liv til 30

mill. 2012-kroner. For barn anvendes en verdi som
tilsvarer to ganger dette.
Oslo Economics mener det er sannsynlig at
virkningene som oppstår i alternativ 2 og 3 som følge
av betydelig omdisponering av ressursene gjør DSB
bedre i stand til å møte fremtidige utfordringer,
sammenlignet med å beholde fordelingen av
oppgaver som i dag. Skadepotensialet innenfor
elsikkerhetsområdet tilsier at det er lite som skal
til for at innsparte kostnader knyttet til skader
og hendelser vil overgå kostnadene som oppstår i
alternativ 2 og 3. Vår vurdering er at de identifiserte
kostnadene knyttet til alternativ 2 og 3 vil oppveies
i form av færre hendelser og ulykker, sammenlignet
med alternativ 1.

13.2.5 USIKKERHET

Det er en viss usikkerhet i vurderingen av de
prissatte virkningene, blant annet fordi alternativene
ikke er detaljerte nok og at en rekke forhold ikke er
tilstrekkelig avklart. Beregninger viser imidlertid
at det med stor sannsynlighet dreier seg marginale
økninger i kostnader i alle de tre alternativene. Oslo
Economics anser ikke usikkerheten knyttet til de
prissatte virkningene til å være vesentlig og utslagsgivende for den samlede vurderingen.
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Det som hovedsakelig skiller alternativ 1, 2 og
3 er grad av omstilling gjennom reduksjon i
antall lokasjoner og antall utførte tilsyn. For
de ikke-prissatte virkningene er det særlig to
usikkerhetsmomenter som vil være avgjørende for
hvilket alternativ som bør anbefales:
• For det første er det usikkerhet knyttet til risikoen
ved å miste nøkkelressurser i en omstillingsfase.
Alternativ 2 og 3 representerer derfor en risiko
som ikke alternativ 1 gir.
• For det andre er det usikkert hvorvidt små,
hyppige tilsyn eller store og sjeldnere tilsyn bidrar
mest til elsikkerheten. Avhengig av hva svaret er
på dette spørsmålet, vil risikoen i alternativene
variere.

13.2.6 FORDELINGSVIRKNINGER

• Alternativ 1 gir fleksibilitet med tanke på
konsekvenser av omstillingsprosessen.
• Alternativ 2 har noe mer fleksibilitet enn alternativ
3 når det gjelder fleksibilitet for å eventuelt
reversere en igangsatt omstillingsprosess.
• Alternativ 2 og 3 utgjør en større fleksibilitet enn
alternativ 1 og nullalternativet når det gjelder
å møte usikkerheten som ligger i de fremtidige
utfordringene.
Samlet vurderer Oslo Economics alternativ 3 til
å være det mest fleksible alternativet i møte med
fremtidens utfordringer og usikkerhet. Dette fordi
det anses som enklere å tilpasse en organisasjon
som er samlet på et sted enn en organisasjon som er
spredt på forskjellige lokasjoner.

Den samfunnsøkonomiske analysen vurderer
den samlede effekten for samfunnet som helhet.
For-delingsvirkninger beskriver hvordan enkelte
grupper i samfunnet kan komme bedre ut enn
andre i de ulike alternativene. I alternativ 2 og 3
settes tilsynsarbeidet knyttet til fartøy ut til private
selskaper. De private selskapene som påtar seg dette
arbeidet vil dermed komme bedre ut enn i dag.
Nettselskapene som betaler avgifter og gebyrer må
derimot finansiere en større andel av rammen enn
i dag, og vil ende opp med samlet sett en høyere
kostnad. Fartøyene betaler gebyr for tilsyn også i
dag, og det vil derfor i liten grad føre til endringer for
eierne av fartøyene. Arbeidet har ikke avdekket noen
ytterligere fordelingsvirkninger.

13.3

13.2.7 REALOPSJONER

Det er et handlingsrom innenfor dagens
organisering, innretning og ressursramme
til å effektivisere, omdisponere ressurser og
endre sammensetningen og prioriteringen av
arbeidsoppgaver.

Ved beslutninger under usikkerhet er det verdifullt
med fleksibilitet. Som beskrevet over knytter
det seg usikkerhet til vurderingene, særlig er det
usikkerhet forbundet med konsekvenser av en
omstillingsprosess og hvilken form for tilsynsarbeid
som er mest hensiktsmessig. Det er også usikkerhet
knyttet til de fremtidige utfordringene som er
identifisert. Denne usikkerheten vil reduseres
med tiden, da det tilkommer ny informasjon og de
eksterne rammebetingelsene nærmere kartlegges
og besluttes. Det antas derfor som en realopsjon
dersom løsningen som velges har fleksibilitet til å
kunne tilpasses nye behov og løsninger underveis i
utviklingen.
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SAMLET SAMFUNNS
ØKONOMISK VURDERING
I tabell 10 har Oslo Economics sammenstilt
vurderingen av de prissatte og de ikke-prissatte
virkningene. De prissatte virkningene er
oppsummert i en pil som viser retningen og omfanget
på kostnadene i de ulike alternativene sammenlignet
med nullalternativet. Deretter gjengis vurderingene
av de ikke-prissatte virkningene. Samlet sett danner
vurderingene grunnlag for å rangere alternativene.

Alternativ 1 illustrerer én måte dette kan gjøres
på, samtidig som dagens struktur med fem
regionkontor beholdes. Endringene i dette
alternativet medfører begrensede økte kostnader.
Endringene utløser noen positive virkninger for
kvaliteten i elsikkerhetsarbeidet. Det er mulig
å gjøre andre omdisponeringer av ressursene
enn det som ligger til grunn for alternativ 1,
og det kan tenkes at finansieringsmodellen til
en viss grad kan endres slik at noen av dagens
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VIRKNING

ALT. 0

ALT. 1

ALT. 2

ALT. 3

Prissatte kostnader

0

Fleksibilitet til prioritering av oppgaver

0

0

+++

++++

Rettferdighet knyttet til avgiftsfordeling

0

0

+

0

Grunnlag for faglig utvikling i DSB

0

++

++++

++++

Robusthet ved fravær

0

0

+

+

Grunnlag for rekruttering/beholde ressurser

0

0

+++

++

Tilsynskvalitet (DSB og andre)

0

++

0

++++

Lokalkunnskap om det enkelte tilsynsobjektet

0

0

--

---

Frekvens av tilsyn (DSB og andre)

0

0

0

---

Oppdatert regelverk, normer og standarder, inkl. enhetlig tolkning av regelverk

0

0

+++

+++

Beslutningsgrunnlag

0

0

+++

+++

Elsikkerhetskunnskap i samfunnet

0

++

+++

+++

Kvalitet på planlegging og ledelsesoppgaver

0

+

++

++

Risiko for administrative feil

0

0

0

0

Samhandling med bransjen og andre myndigheter

0

0

+++

+++

Rangering

4

3

1

1

Tabell 10. Samlet samfunnsøkonomiske vurdering. Kilde: Oslo Economic.

utfordringer ble løst også i dette alternativet. Vår
vurdering er likevel at handlingsrommet innenfor
dagens organisasjonsstruktur ikke er stort nok
til å møte de fremtidige utfordringene knyttet til
elsikkerhetsarbeidet.

bransjen, og redusere og/eller endre egen
ressursinnsats knyttet til tilsyn. På denne måten
anses det som sannsynlig at alternativ 2 og 3 vil
kunne bidra til å redusere antall uønskede hendelser,
sammenlignet med alternativ 1 og nåsituasjonen.

For å møte de identifiserte fremtidige utfordringene
viser denne analysen at det er omstruktureringer
tilsvarende alternativ 2 og 3 som bør iverksettes.
Alternativene innebærer riktignok noen økte

Basert på den samfunnsøkonomiske analysen
anbefaler Oslo Economics å gå videre med alternativ
2 og 3.

samfunnskostnader, ved at noen tilsyn settes ut til
private selskaper. Regneeksempler viser imidlertid
at dette dreier seg om relativt små kostnader sett
i sammenheng med skadepotensialet innenfor
elsikkerhetsområdet.
Utfordringsbildet sannsynliggjør at det i fremtiden
blir viktigere å drive med analyser, regelverksarbeid,
informasjonskampanjer og samhandling med

Det anbefales at det gjøres nærmere utredninger
knyttet til hvilket av alternativene som har størst
positive konsekvenser for elsikkerhetsarbeidet. Det
bør særlig rettes fokus på hvordan man skal redusere
risikoen for å miste sentral kompetanse, og hvorvidt
det er hyppighet eller grundighet av tilsyn som er
mest avgjørende for elsikkerheten.
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14.1

LOVER, FORSKRIFTER OG
DIREKTIVER

Lover som DSB er delegert myndighet til å gi
forskrifter til
Lover DSB er delegert myndighet til å gi forskrifter
til, eller lover som regulerer DSBs virksomhet:
• Lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske
anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven).
• Lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter
og forbrukertjenester (produktkontrolloven).
Forskrifter som DSB har gitt med hjemmel i eltilsynsloven
Forskrifter gitt med hjemmel i el-tilsynsloven:
• Forskrift 18. januar 1985 nr. 32 om avgifter for
tilsyn med elektromedisinsk utstyr.
• Forskrift 20. november 1987 nr. 1080 om
autorisasjon av verksteder for reparasjon/
ombygging mv. av eksplosjonsbeskyttet elektrisk
utstyr – forskriften er planlagt opphevet ved
neste revisjon av forskrift om elektroforetak og
kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske
anlegg og elektrisk utstyr.
• Forskrift 18. desember 1987 nr. 991 om regulativ
for erleggelse av avgift for godkjennelse av og
tilsyn med elektriske sterkstrømanlegg.
• Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften).
• Forskrift 9. desember 1996 nr. 1242 om utstyr
og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig
område.
• Forskrift 6. november 1998 nr. 1060 om elektriske
lavspenningsanlegg.
• Forskrift 4. desember 2001 nr. 1450 om maritime
elektriske anlegg.
• Forskrift 30. juni 2003 nr. 911 om helse og
sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer.
• Forskrift 1. september 2003 nr. 1161 om
delegering av myndighet til Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap etter
produktkontrolloven, lov om tilsyn med
elektriske anlegg og elektrisk utstyr, brann- og
eksplosjonsvernloven og lov om sivilforsvaret
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•
•
•
•
•
•
•
•

(delegering av myndighet til å fatte vedtak og gi
forskrifter).
Forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk
utstyr.
Forskrift 20. desember 2005 nr. 1626 om elektriske
forsyningsanlegg.
Forskrift 28. april 2006 nr. 458 om sikkerhet ved
arbeid i og drift av elektriske anlegg.
Forskrift 29. juni 2007 nr. 830 om det lokale
elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører
oppgaver for netteier.
Forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner.
Forskrift 14. januar 2011 nr. 36 om elektrisk utstyr.
Forskrift 19. juni 2013 nr. 739 om elektroforetak og
kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske
anlegg og elektrisk utstyr.
Forskrift 29. november 2013 nr. 1373 om
håndtering av medisinsk utstyr.

Direktiver som regulerer DSBs virksomhet innen
området
Direktiver som regulerer DSBs virksomhet innen
elsikkerhetsområdet:
• Direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk
kompatibilitet. I ferd med å implementere nytt
2014/30/EU.
• Direktiv 1994/9/EF om utstyr og
sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig
område. I ferd med å implementere nytt 2014/34/
EU.
• Direktiv 2006/95/EF om elektrisk utstyr bestemt
til bruk innenfor visse spenningsgrenser. I ferd
med å implementere nytt 2014/35/EU.
• Direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr.
• Direktiv 98/79/EF om in vitro diagnostisk
medisinsk utstyr.
• Direktiv 90/385/EØF om aktivt implanterbart
medisinsk utstyr.
• Direktiv 2006/42/EF om maskiner.
• Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner.
• Direktiv 2006/123/EF om tjenester i det indre
marked.
• Direktiv 97/70/EF om fiskefartøy med lengde 24 m
og derover.
• Direktiv 98/18/EF om sikkerhetsregler og
-standarder for passasjerskip.
• Direktiv 94/25/EF om fritidsbåter.
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Forskrifter gitt med hjemmel i el-tilsynsloven og
som ikke DSB forvalter
Forskrifter gitt med hjemmel i el-tilsynsloven og som
ikke forvaltes av DSB (i sin helhet):
• Forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på
landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer
(teknisk og operasjonell forskrift) Dato: 29.04.2010
nr. 612.
• Forskrift om styring og opplysningsplikt i
petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg
(styringsforskriften) Dato: 29.04.2010 nr. 611.
• Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i
petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg
(rammeforskriften) Dato: 12.02.2010 nr. 158.
• Vedtak om at midlertidig forskrift 19. desember
2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø
for enkelte petroleumsanlegg på land og
tilknyttede rørledningssystemer skal gjelde for
reservegasskraftverket på Nyhamna (Vedtak
om utvidelse av virkeområde for forskrift) Dato:
02.06.2008 nr. 526.
• Vedtak om at midlertidig forskrift av 19. desember
2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for
enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede
rørledningssystemer skal gjelde for det planlagte
fremtidige integrerte landanlegget i Nyhamna.
(Sikkerhet og arbeidsmiljø på anlegget i Nyhamna)
Dato: 19.12.2003 nr. 1874.

Andre relevante lover
Lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter
og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
gjennomfører direktiv 2001/95/EF, det generelle
produktsikkerhetsdirektivet (GPSD), i norsk rett. GPSD
er et horisontalt direktiv som dekker produkter i den
grad de ikke er dekket særskilt gjennom et annet
direktiv, som for eksempel lavspenningsdirektivet
(direktiv 2006/96/EF), gjennomført i forskrift om
elektrisk utstyr.
Tilsvarende dekker produktkontrolloven elektriske
produkter i den grad de ikke er dekket særskilt
gjennom andre lover eller forskrifter, som for
eksempel forskrift om elektrisk utstyr.
Lov 12. april 2013 nr. 13 om det frie varebytte i
EØS (EØS-vareloven) gir også føringer knyttet
til elektrisk utstyr. Gjennom EØS-vareloven, som
gjennomfører forordningene 764/2008 og 765/2008,
er markedstilsyns- og tollmyndighetene forpliktet til å
samarbeide, for i større grad å sikre at produkter som
ikke er i overensstemmelse med regelverket kommer
inn til landet.
EØS-vareloven forplikter også
markedstilsynsmyndighetene til blant annet å
opprette og gjennomføre markedstilsynsprogrammer
samt ulike former for rapportering til Kommisjonen.

Lover og forskrifter for gebyrer innenfor
området
• Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk
utstyr (el-tilsynsloven), av 24.mai 1929, nr. 4.
• Lov om petroleumsvirksomhet, av 29. november
1996 nr. 72.
• Forskrift om regulativ for erleggelse av avgift
for godkjennelse av og tilsyn med elektriske
sterkstrømsanlegg, av 18. desember 1987, nr. 991.
• Forskrift om avgifter for tilsyn med
elektromedisinsk utstyr, av 18. januar 1985, nr. 32.
• Forskrift om maritime elektriske anlegg, av 4.
desember 2001, nr. 1450.
• Forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med
ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten, av
27. juni 1997 nr. 652.
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14.2

Nøkkeltall for 201584:
• 421 avsluttede markedskontroller
• 102 salgsforbud
• 665 tilsyn
• 1304 behørigheter

ORGANISERING AV
ARBEIDET MED
ELSIKKERHET I SVERIGE
OG DANMARK

14.2.1 SVERIGE

Organisering
Den ansvarlige myndighet for elsikkerhetsarbeidet i
Sverige er Elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket er en
forvaltningsmyndighet med forskriftskompetanse
og er tilsynsansvarlig myndighet for elsikkerhet og
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
Elsäkerhetsverket har i dag 53 ansatte.
Elsäkerhetsverket er i Sverige underlagt Miljø- og
energidepartementet og leverer årlig resultatrapport
dit. Elsäkerhetsverket ledes av en politisk utnevnt
generaldirektør som sammen med sin stab holder til i
Kristinehamn, ca. 27 mil vest for Stockholm. Foruten
støttefunksjonene har Elsäkerhetsverket to store
fagavdelinger. En avdeling for elektriske produkter
og en avdeling for elanlegg. Tilsyn utføres av avdeling
for Anlegg og har 20 ansatte. Avdelingsleder for
Anlegg har ansvar for samordning rundt tilsynene
som utføres ved regionskontorene.

(I Sverige benyttes begrepet behørighet om
kompetanse til å være faglig ansvarlig)
Elsäkerhetsverket arbeider ut fra målsettinger om
å forebygge personskader og skader på eiendom
forårsaket av elektrisitet. Man skal dessuten arbeide
for å opprettholde og utvikle et godt sikkerhetsnivå
for elektriske anlegg og materiell. Ved siden av
dette skal man også forebygge forstyrrelser på
radiokommunikasjon og næringsvirksomhet
forårsaket av elektromagnetiske forstyrrelser, EMC.
Foruten Elsäkerhetsverkets indre organisering bør
det også nevnes at man har et rådgivende organ som
kalles Elsäkerhetsrådet. Elsäkerhetsrådet utnevnes
av regjeringen. Rådet ledes av generaldirektøren i
Elsäkerhetsverket og skal bistå i spørsmål knyttet
til elsikkerhet samtidig som det skal ha innsyn i
myndighetenes virksomhet. Rådet skal fungere som
høringsinstans ved Elsäkerhetsverkets forslag til
forskrifter. Rådet skal likevel kun være et rådgivende
organ, og kan slik sett ikke omgjøre beslutninger fra
verket.

Generaldirektør

Elsäkerhetsrådet

Stab

Avdelingen fôr
anläggingar

Regionkontor
nord

Avdelingen fôr
produkter

Regionkontor
öst

Avdelingen fôr
analyse

Regionkontor
väst

Avdelingen fôr
verksamhetsstöd

Regionkontor
syd

Figur 16. Elsäkerhetsverket organisasjon fra 1. januar 2015.
84
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Rådet består i dag av representanter fra
Arbeidsmiljøverket, Konsumentverket, Post- og
telestyrelsen, Svensk Energi, Svenska Elektriska
Kommisjonen (SEK), Sveriges Verkstadsindustrier
(VI), Svenska Elektrikerforbundet (SEF), Elektriska
Installatørsorganisasjonen (EIO), Elektriska nämden
(EN). Sistnevnte organisasjon er sentral i Sveriges
organisering av elsikkerhetsarbeidet
Den ovennevnte organisasjonen Elektriska
Nämden er en svært viktig aktør i det svenske
elsikkerhetsarbeidet. Organisasjonen ble startet i
1925 etter initiativ fra forsikringsselskapene for å
minske skadeomkostningene fra el-relaterte branner.
Elektriska Nämden er underlagt organisasjonen
Svenska Brandförsvarsforeningen og har til oppgave
å fremme sikkerheten for personer, husdyr og
eiendom ved normal bruk av elinstallasjoner og
elmateriell.
Nämdens eksistens bygger på en frivillig ordning
og enighet mellom forsikringsselskapene om at
alle selskapene skal kreve at forsikringsobjekter
og anlegg over en viss størrelse skal fremstilles for
kontroll av elinspektører med gitte frekvenser for å
få og beholde forsikring. Dette gjelder ikke private
forsikringer som villaer, leiligheter og fritidshus.
Inspeksjonen skal utføres av inspektører som er
autorisert for oppgavene av Elektriska Nämden.
Feil og avvik må dermed rettes opp innen gitte
frister for at anleggseieren ikke skal bli stående uten
forsikring. Nämdens arbeidsoppgaver er å autorisere
inspektører som utfører inspeksjonsoppdrag og
kontroller. Det er ca.170 elinspektører som er
autorisert. For å bli autorisert kreves en tung teknisk
utdannelse og mange års driftserfaring av elanlegg
både innenfor høyspenning og lavspenning. Nämden
er bindeleddet mellom inspektørene ute i felten og
forsikringsselskapet/anleggseieren, dvs. de med
anlegg av en viss størrelse.
Finansiering og økonomi
Finansieringen i Sverige kan sies å komme fra
flere hold. Elsäkerhetsverkets arbeid finansieres
gjennom en årlig avgift som fastsettes av Riksdagen.
Elavgiften betales inn til statskassen fra alle
strømkunder via strømregningen en gang i året.
Eksempelvis er avgiften for lavspenningsabonnement
for boliger og næringsvirksomheter, er i dag
9,50,- SEK per år. Elsikkerhetsavgiften for
høyspenningsabonnement, slik som stor-industri, er

i dag 750 SEK per år. Dette gir ca. 36 mill. til sammen
fra elsikkerhetsavgiften. Elsäkerhetsverket tildeles 53
millioner kroner til elsikkerhetsarbeid hvert år.
I tillegg til finansieringen av elsikkerhetsarbeidet
som foregår i regi av Elsäkerhetsverket, foregår
det andre initiativer mht. elsikkerhetsarbeid
som nevnt ovenfor. Det største initiativet vil
være den omtalte Elektriska Nämden. Nämdens
virksomhet finansieres av forsikringsselskapene,
samt via autorisasjonsavgiftene fra elinspektørene/
kontrollørene. Nämden finansieres av avgifter som
innkreves gjennom autorisasjonssystemet, dvs. for å
være registrert som installatør.
Regelverk
Sverige har vært gjennom revisjon av loven
og 1. juli 2017 trer ny elsikkerhetslov og
elsikkerhetsforordning i kraft.
Sverige har da gått fra en el-lov til elsikkerhetslov.
Regelverket har lik innretning som i Norge med at
det henviser til normer og standarder for oppfyllelse
av de funksjonsbaserte kravene i regelverket. I tillegg
til ovennevnte samarbeid har Elsäkerhetsverket
lagt opp sin virkemiddelbruk til å være rettet mot
regelverksutvikling i hele ansvarsområdet, dvs.
utarbeidelse forskrifter og normer som gjelder
bygging og vedlikehold av elanlegg, produksjon og
kontroll av elmateriell, godkjenning for arbeid med
elinstallasjoner, EMC. Elsäkerhetsverket regelverk
gjelder ikke for maritime anlegg slik DSBs gjør i
Norge
En viktig del av elsikkerhetsarbeidet er deltakelse i
standardiseringsarbeid og dette sees som viktigere
jo mindre detaljerte forskriftene blir. For å ivareta
elsikkerheten samarbeider Elsäkerhetsverktet med
ulike organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt.
Det svenske elsikkerhetsarbeidet er karakteristisk
ved at det legger opp til en stor ansvarstaking hos
flere involverte og elsikkerhetsarbeidet utføres
av mange aktører. Dette er næringslivet selv,
organisasjoner og andre myndigheter. Elsikkerhet
er spredt på flere myndigheter slik som i Norge.
Internasjonalt samarbeider Elsäkerhetsverket med
EU, CENELEC og IEC.

DSB RAPPORT / Elsikkerhetsprosjektet

123

VEDLEGG

14.2.2 DANMARK – SIKKERHEDSSTYRELSEN

på hjemmekontorer rundt Danmark. I tillegg
jobber også jurister, administrativt ansatte og
kommunikasjon ansatte med oppgaver knyttet til
elektrisitet.

Sikkerhedsstyrelsen er myndighet på
elsikkerhetsområdet, samt for VVS og
forbrukerprodukter i Danmark. Sikkerhedsstyrelsen
operative virksomhet er organisert i tre
avdelinger som til sammen utgjør Senter for
Markedsovervåking:

Finansiering
Deler av Sikkerhedsstyrelsens virksomhed
er finansieret gennem en statlig bevilling.
Elsikkerhedsområdet finansieres af gebyrer, som via
strømregningen til alle strømforbrukere i forhold til
deres forbruk. Ut over det tas det inn bl.a. gebyrer,
som dekker utgifterne til autorisation og for tilsyn.

• Kundeservice og produkter
• Reguleringsteknikk
• Kvalitet og operasjonell utvikling
I tillegg har etaten to stabsfunksjoner:

Regelverk
Sikkerhedsstyrelsen har med virkning fra 1. januar
2016 fått en ny elsikkerhetslov. Dette er første ledd i
modernisering av reglerne på elsikkerhedsområdet.
To bekjendtgjørelser som implementerer
EU-direktiver (den elektriske del af ATEX samt LVD)
er trådt i kraft i begynnelsen av 2016. Ytterligere
fem bekjentgørelser er nationale regelsæt for

• Politikk og kommunikasjon
• Administrasjon
Etaten har rundt 120 ansatte - ingeniører,
jurister, administrativt ansatte, etc. Av disse
var ca. 22 teknikere engasjert i kraftsektoren.
Det er 13 veiledere, og av de arbeider ni basert

DIREKTØR
Lone Saaby

VICEDIREKTØR
Frank Neidhardt

ADMINISTRATION
Claus Hattesen Hangaard

CENTER FOR MARKEDSOVERVÅGNING
KUNDESERVICE OG PRODUKTER
Nicoline Zederkof Jensen

KVALITET OG DRIFTSUDVIKLING
Jan Møller Mikkelsen
KONTROL OG ANLÆG
Morten Vestergaard

Figur 17.	Organisasjonskart Sikkerhetsstyrelsen
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installationer og anlæg og materiel, og de træder i
kraft 1. juli 2017.
Baggrunnen for å komme med nye elsikkerhedsregler
har vært å modernisere reglerne og gjøre dem
mer fleksible, så de for eksempel vil kunne dekke
nye teknologier. Dette er muliggjort gjennom et
overordnet og funksjonsbasert regelverk, som gir
frihet til å benytte europeiske standarder eller andre
metoder, forutsatt at det kan dokumenteres samme
sikkerhetsnivå som forskrift og standarder samlet
legger opp til. En annen hensikt med nytt regelverk
har vært å øke mulighetene for økt konkurranse og
internasjonalisering.
I Danmark er det Søfartsstyrelsen som er myndighet
med ansvar for elektriske anlegg på skip.
Virksomheter som skal arbeide på elektriske anlegg
skal være autorisert av Sikkerhedstyrelsen og ha
utpekt en faglig ansvarlig. Den faglige ansvarlige
må ha bestått en autorisasjonsprøve som er
godkjent av Sikkerhedsstyrelsen. Videre driver
Sikkerhedsstyrelsen et offentlig register over de
autoriserte virksomhetene innnen el, vvs og kloakk.
Det er også et krav om at disse virksomhetene skal
ha et kvalitetssikringssystem som er godkjent av en
uavhengig kontrollinstans.

sine kvalifikasjoner som må godkjennes i forhold til
direktivet om anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner.
Utenlandske virksomheter må også ha en dansk
autorisasjon.
Tilsyn
Sikkerhedsstyrelsen er tilsynsmyndighet og
gjennomfører både reaktive (på bakgrunn av en
innmeldt bekymring) og proaktive tilsyn(kampanjer
etc.). Sikkerhedsstyrelsen gjennomfører for tiden
mange proaktive tilsyn med datainnsamling som
hovedmål. Dette gjøres for å skape et grunnlag
for å kunne styre tilsynsvirskomheten effektivt og
risikobasert.
I Danmark er det ikke krav til periodiske kontroll
til bygningsinstallasjoner, det ligger til eiers
ansvar å sørge for at installasjonene er i henhold til
regelverket. Men for forsamlingslokaler til over 150
personer er det et krav om disse må kontrolleres
annet hvert år av en autorisert elvirksomhet. I
forbindelse med omsetning av boliger kan det
utarbeides en kontrollrapport som danner grunnlag
for en eierskifteforsikring. Årlig utarbeides det
65 000 slike rapporter og Sikkerhedsstyrelsen fører
kontroll med kvaliteten på disse.

Det er ikke krav til kvalifikasjoner for montører i
Danmark, kun den som skal være faglig ansvarlig.
Dette medfører at det kun er den faglige ansvarlige
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