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Innledning 
Det har vært en travel høst hos DLE der vi har inngått ny avtale med sakkyndig selskap i tillegg til 

prosess for overgang til nytt saksbehandlingssystem. Vi har stor tro på at dette vil gjøre DLE mer 

effektivt, og at vi i større grad kan bruke ressursene på elsikkerhet. Vi har også som målsetning å bli 

mer synlige både ved anlegg under bygging og ved å prioritere nyanleggskontroller. 

 

Installatørmøte 
DLE inviterer til installatørmøte torsdag 13.februar fra klokken 12 til 15. Der vil vi gå gjennom funn 

og feilstatistikk samt komme med en del informasjon. Møtet avholdes i Fredheim Arena sine lokaler i 

Årsvollveien 21 i Sandnes. Invitasjon sendes ut til alle installatører som er registrert i 

elvirksomhetsregisteret under DLE i Lyse Elnett i løpet av kort tid. 

 

Montørmøte 
DLE opplever at det er urovekkende mye feil i nyanlegg. Montørene inviteres derfor til et foredrag i 

forbindelse med Elisørvest i mars, som blant annet inneholder tips til hva montørene kan gjøre for å 

få feilfrie anlegg. Anbefaler at dere sender montørene deres på dette. Her vil DLE gå gjennom mye 

av det samme som vil bli tatt opp på installatørmøtet, og i tillegg gå litt gjennom risikovurdering. 

 

Rettemeldinger 
Som varslet per epost 12.november har DLE gått over til nytt saksbehandlingssystem. Dette 

innebærer også nytt system for rettemeldinger. Alle rettemeldinger må nå registreres elektronisk via 

tilsyn.cubit.no/rettemelding. Rettemeldinger som sendes inn i gammelt system vil ikke bli behandlet. 

Historiske data om rettemeldinger skal være tilgjengelig i nytt system. Det nye systemet har support 

direkte til systemleverandør, så er det noe dere lurer på så ikke vær redd for å 

benytte chat-funksjonen.  
 

Som et ledd i forbedring og effektivisering vil vi sette litt strengere krav til   

blant annet at det oppgis ohmverdier i rettemelding. Dette er fordi vi på sikt   

har en målsetning om delvis automatisering av rettemeldinger. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftilsyn.cubit.no%2Frettemelding&data=02%7C01%7Cjoar.bo%40lyse.no%7C44b4b447fc9f4e049ed608d7668eaf8b%7C22ca942f06c24f3894070e447dedbb67%7C0%7C1%7C637090635340414490&sdata=xnwaDFExVP4v1jtcIPgxb87ecHsE6CgacpFpelN2TMA%3D&reserved=0


Faglig ansvarlig 
Viser til Elsikkerhet 89 side 8 som presiserer krav til faglig ansvarlig (FEK §5). Her står også litt om 

krav til tilstedeværelse. Alle virksomheter bør ha en rutine for oppfølging av faglig ansvar når faglig 

ansvarlig er fraværende. Minner om at det må søkes dispensasjon dersom faglig ansvarlig blir borte 

mer enn 30 dager i løpet av et år. Krav til dispensasjonssøknad står også nevnt side 9 i samme blad. 

DLE har erfart at en del installatører ikke er godt nok kjent med hvilke krav som tilligger rollen som 

faglig ansvarlig. 

 

Tips og kontaktinfo: 
DLE har stor nytte av tips fra bransjen for å avdekke ulovlig arbeid og anlegg i dårlig forfatning. Hvis 

noen skulle være redde for at et tips skulle falle tilbake på dem, så oppgi det i tipset, så gjør vi tiltak. 

Vi håper at alle er med og jobber sammen for et renere arbeidsliv og trygge elsikre anlegg. 

Mail med tipsinformasjon kan sendes til dle@lyse.no eller bekymring.dle@lyse.no 

Tlf til sentralbord er 51908010 

Se også https://www.elsikkerhetsportalen.no/lyse/ for gode elsikkerhetstips 

Fair Play Rogaland Bygg jobber også veldig aktivt for et renere arbeidsliv. Her kan det sendes inn tips 

til post@fpbr.no. Her kan dere også be om å bli kontaktet. 

For tips direkte til Akrimsenteret i Stavanger kan dere bruke Akrim.rogaland@politiet.no  

 

God jul 
DLE vil ønske dere alle en riktig god jul og takk til alle som har bidratt til godt elsikkerhetsarbeid i 

2019. Ønsker dere alle et godt og elsikkert år i 2020. 

 

 

Med vennlig hilsen DLE i Lyse Elnett 
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