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Netteier pålagt lokalt elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2012 - Rammer for
DLEs aktivitet
Vedlagt følger instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år 2012. Instruksen er fastsatt av
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i forskrift om det lokale
elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier (FDLE) § 12.

DSB ser på elsikkerhetsarbeidet som en viktig oppgave for nettselskapene. DLE er DSBs ytre apparat for
å sikre at elsikkerheten i Norge er tilfredsstillende. DSB har lagt til rette for et tettere samarbeid med DLE
og med bakgrunn i det ulykkesbilde vi ser i dag og brannårsaksstatistikk, har vi valgt å videreføre arbeidet
med kontroll av utførte arbeider.

Instruksen for 2012 er behandlet i og diskutert med DLE-forum (DLE-forum er et representativt
rådgivende organ opprettet av DSB).

Føringene i instruksen innebærer ikke noen vesentlig økning i omfanget av pålagte oppgaver for DLE,
sett i forhold til føringene for de siste årene.

Omfanget av planlagte tilsynsaktiviteter vil være avhengig av antall tilsynsobjekter innenfor netteiers
forsyningsområde. Det forutsettes derfor at DLE har en oversikt over det reelle antall tilsynsobjekter
(anlegg og virksomheter).

Instruksen setter i hovedsak kvantitative krav til DLEs arbeid. Kvalitative krav i form av prosedyrer,
sjekklister og maler blir gitt på DLE-sidene på www.dsb.no (www.dsb.no/no/DLE). Informasjon om og
for DLE som ligger på www.dsb.no er ikke lenger passordbeskyttet. Brukernavn og passord for tilgang til
Elvirksomhetsregisteret er sendt til alle DLE.

Skjema for utarbeidelse av tilsynsplan, Plan- og rapportskjema, er oppdatert og noe revidert fra 2011.
Dette skal også brukes til resultatrapportering av data som ikke rapporteres automatisk.
Plankalender og føringer for hvordan de øvrige resultatområdene skal følges opp, legges ut på
www.dsb.no/no/dle .
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DSB skal ha en oversikt over sakkyndige selskaper som leverer kontrolltjenester til DLE. Når netteier
inngår avtale med sakkyndige selskap(er) om kjøp av tjenester skal det sendes melding om dette til det
regionkontoret netteier er underlagt tilsyn fra. Meldingen skal inneholde den informasjonen som
fremkommer av skjema som ligger på www.dsb.no/no/dle.

DSB vil gjennom blant annet verifikasjon av utført arbeid foreta en oppfølging av DLEs arbeid gjennom
året. Regionenes oppfølging av DLEs arbeid vil omfatte oppfyllelse av både kvantitative og kvalitative
krav.
Avvik i forhold til pålagte oppgaver vil kunne utløse bruk av sanksjonsmidler, jf. FDLE §§20 og 21.

Det tas forbehold om behov for eventuelle justeringer i rammene som følge av Justisdepartementets
føringer i tildelingsbrev til DSB for år 2011.
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