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Grunnlag: FSE § 6
Entreprenører/installatører som skal utføre arbeid på lavspenningsanlegg tilhørende NTE Nett
AS skal følge disse retningslinjer. Med arbeid på lavspenningsanlegg forstås også montering
av måler, legging og terminering av stikkledning og montering av grunnmurskap.
Den navngitte person hos entreprenør/installatør som forestår virksomhet og er registrert i
DSB’s register, betraktes som godkjent av driftsansvarlig og delegeres myndighet til å utpeke
ansvarlig for arbeid i lavspenningsanlegg –AFA – tilhørende NTE Nett AS.
Ved å utpeke AFA godkjenner den navngitte person, på vegne av driftsansvarlig, den utpekte
som kvalifisert for oppgaven.
Den ovenfor nevnt navngitte person oppretter lister over eget personell som kan utpekes som
AFA. Listene oppbevares lokalt og må på forlangende fra driftsansvarlig kunne legges frem.
Utpekingen/godkjenningen følger gyldighetstiden til opplæring i FSE, og faller automatisk
bort hvis arbeidsforholdet opphører. Ved permisjon løper godkjenningen som normalt.
Det er den virksomheten som utfører tjenester for NTE Nett AS, som er ansvarlig for
nødvendig sikkerhetsopplæring.
Disse retningslinjene er ikke ment å være utfyllende, idet at det henvises til FSE.
Beredskapsvakt i nettanlegg tilhørende NTE Nett AS
Beredskapsvakt utøves av NTE Drift som er en avdeling i NTE Energi AS. De navngitte
personer hos NTE Drift som forestår vedlikehold i sine respektive nettområder (jfr. IKNett
28) og er registrert i DSB’s register, delegeres myndighet til å utpeke ansvarlig for arbeid i
lavspenningsanlegg –AFA – tilhørende NTE Nett AS. Samme person skal delegere denne
myndigheten videre til den som til en hver tid har vakt.
Ved å utpeke AFA godkjenner den navngitte person, på vegne av driftsansvarlig, den utpekte
som kvalifisert for oppgaven.
Avvik og uønskede hendelser.
Avvik og uønskede hendelser skal rapporteres til driftsansvarlig. Forretningsområder ved
NTE skal rapportere i Synergi. Unntak er tekniske avvik/observasjoner som oppdages i
forbindelse med befaringer/inspeksjoner og andre oppdrag. Disse skal rapporteres i
vedlikeholdssystemet for tilhørende anlegg.
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