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Innledning
Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel
i lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr § 3 og forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og
sakkyndige som utfører oppgaver for netteier (FDLE) § 12. Vedlegg og føringer som ligger på DLEweb er også en del av instruksen.
Administrativt er de lokale eltilsyn underlagt nettselskapene, mens de faglig sett er underlagt DSB og
får sine føringer herfra. Det lokale elektrisitetstilsyn finansieres gjennom inntektsrammen som
nettselskapene får, dvs. over nettleien.
Det er netteier som skal sørge for at DLE har de nødvendige ressurser til å utføre de pålagte
oppgaver.
Instruksen for 2010 innebærer ingen økning i nødvendige ressurser fra tidligere år. Men det blir en
omdisponering av ressurssene i forhold til tidligere år, som beskrevet under.

Beskrivelse av årets aktiviteter
Det skal utarbeides en tilsynsplan som beskriver det enkelte DLEs plan for å oppfylle instruksen.
DSB anser en godkjent tilsynsplan som en kontrakt mellom DSB og DLE og forventer at denne
oppfylles. Hvis det kommer uforutsette ting i veien som gjør at man ikke kommer i mål, forventer
DSB å motta melding om dette underveis i året. Det skal sendes inn rapporter til DSB hver fjerde
måned, den siste som resultatrapportering ved årets slutt (jf FDLE § 12).
For alle resultatområder skal det foretas lokale risikovurderinger som kan gjøre at det er nødvendig å
prioritere annerledes enn det instruksen pålegger. I tilfelle må dette begrunnes i tilsynsplan.

Resultatområder
Det blir ingen endring i resultatområdene for 2010.
Elektroentreprenører, prosjekterende og elektroreparatører
Alle registrerte virksomheter innenfor netteiers forsyningsområde skal i løpet av en treårsperiode
være gjenstand for minst en systemrevisjon. Verifikasjoner av utførte anlegg skal utføres etter ny
tabell i vedlegg 1.
Elektrisitet i boliger, hytter og lignende
Tilbakemeldinger fra DLE, bruk av statistikker og erfaringer fra andre land, gjør at DSB velger å
prioritere tilsyn med av nye elektriske anlegg. Denne endringen er forankret i DLE-forum.
Tidligere føringer fra DSB har gjort at DLE skal ha ressurser til å ha tilsyn med 5 % av boligmassen i
sitt konsesjonsområde årlig.
For ikke å øke resursbehovet og samtidig kontrollere alle nyanlegg, skal DLEs aktiviteter for 2010
planlegges etter følgende mal:
Omprioritering fra periodisk kontroll til kontroll av nyanlegg
DLE omprioriterer etter følgende føringer:
60 % av tidligere ressursbruk på periodisk boligkontroll omprioriteres til kontroll av
nyanlegg.

40 % av tidligere ressursbruk på periodisk boligkontroll omprioriteres til kontroll av
anlegg som er inntil 10 år gamle.
Grunnlaget for ressursbruk er 1 til 1,5 periodisk kontroll = 1 nyanlegg. I det vedlagt plan- og
rapportskjema er omregningsfaktor 1,3 lagt inn som en middelverdi for alle resultatområder.
Disse kontrollene av nyanlegg kommer i tillegg til de ressursene som ligger inne i tidligere års
instrukser og rammebrev.
Hvis det ikke finnes nok nyanlegg som tilvarer den beskrevne ressursbruk i konsesjonsområdet, skal
DLE bruke ressursene til å ha periodisk kontroll av eldre anlegg i henhold til risikovurdering.
Det presiseres at selv om ressursen for kontroll av nyanlegg tas fra resultatområde Boliger, hytter og
lignende skal nyanleggkontrollen omfatte nye anlegg under alle resultatområder.
Helseinstitusjoner (Statlige-, private- og kommunale-)
Landbruk
Detaljhandlere og importører av elektrisk utstyr
Andre virksomheter
Andre elektriske anlegg
Informasjon
DSB ønsker å understreke viktigheten av informasjon både som en del av
tilsynsbesøket/boligkontrollen og som oppfyllelse av informasjonskravet i instruksen.
Ved riktig bruk av informasjon, kan vi møte mange av de utfordringene vi finner på
elsikkerhetsområdet.
I tidligere instrukser har det ikke vært spesifisert ressursbruk /områder for informasjon.
Uavhengig av ”brann”, skal DLE bruke minimum 20 minutter på sikkerhetsinformasjon.
Nytt av året er et utvidet samarbeid mellom feie-/branntilsyn og DLE, hvor begge etater har felles
mål.
DSB har i denne forbindelse utarbeidet en enkel folder som skal leveres ut i forbindelse med tilsynet,
samtidig med at det gis informasjon om el- og brannsikkerhet.
DSB ønsker at de to tilsynsmyndighetene konsentrerer seg om informasjon om tørrkoking og
tildekking av ovner og elektrisk utstyr.
Annen, tradisjonell elsikkerhetsinformasjon skal selvsagt fortsatt gis.
Det må også gis ekstra informasjon til våre nye landsmenn om elektrisitet og bruk av åpen ild i
Norge.
Ved avdekking av særlig kritikkverdige forhold ”tilhørende den andre etaten”, skal dette informeres
om, slik at det kan foretas en kompetent kontroll av gjeldende etat.
(folderen ”Ditt hjem – ditt ansvar” ligger på DLE-web og kan skrives ut lokalt på 2-sidig A4 og
brettes til A5)
Som utgangspunkt og supplement til skoleundervisning, vil nettstedet www.brannvernskolen.no
lanseres høsten 2009.
Føringer for hvordan de øvrige resultatområdene skal følges opp, legges ut på DLE-web’en.
Det tas forbehold om behov for eventuelle justeringer i rammene som følge av Justisdepartementets
føringer i tildelingsbrev til DSB for år 2010.
DLE må i tilsynsplan ta hensyn til hvorvidt det er behov for sette-DLE i deler av tilsynsarbeidet. DSB
skal utpeke sette-DLE.

Resultatrapportering
I henhold til FDLE §12 skal netteier hver 4. mnd. levere en rapport over antall tilsyn som er utført i
forhold til planlagte tilsyn for aktuell periode. DSB ønsker at denne rapportering skal skje elektronisk
ved at relevant del av vedlagte Plan- og rapportskjema fylles ut og sendes til DSBs regionkontor.

Samarbeid DSB/DLE
DSB ser på DLE som sine representanter, et ytre apparat som ivaretar elsikkerheten.
DSB er veldig fornøyd med at det er opprettet et forum der vi kan ha en dialog med DLE, via
representanter DLE selv har valgt ut. Dette er en arena hvor tanker blir luftet, muligheter diskutert og
praktisk erfaring fra tilsynsarbeidet går tilbake til DSB. DSB ser dette som veldig nyttig og fruktbart.
DLE oppfordres til å benytte sine representanter i DLE-forum. Navn og kontaktinformasjon ligger på
DLE-web.
DSB ønsker å møte DLE lokalt rundt i landet (for eksempel gjennom Faglig Forum) og ha tekniske
diskusjoner i et mindre forum enn DLE-konferansen.
Det er nå ansatt personer i alle DSBs regioner som skal ha tilsyn med DLE i nettselskapene og sørge
for at forskrift om lokalt eltilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier blir fulgt. Det er
opprettet en gruppe hvor disse, i tillegg til en person fra DSBs fagenhet for elektriske anlegg, skal
sørge for lik praktisering av DLE-forskriften over hele landet.

