Det lokale eltilsyn (DLE) skal foreta kontroll
av det elektriske anlegget og
internkontrollsystemet på gården din.
Hvorfor gjennomføres kontrollen?
Alle elektriske anlegg skal kontrolleres i henhold til instruks fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB). I Nord-Trøndelag er det Det lokale eltilsyn (DLE) ved NTE Nett AS som utfører denne kontrollen. DLE er
myndighetenes lokale representant på elsikkerhet. DLE fører også tilsyn med den delen av internkontrollsystemet
som omhandler elsikkerheten.
DLE sitt hovedmål er å arbeide for reduksjon av antall branner og ulykker med elektrisk årsak, informere om
elsikkerhet og gå gjennom det elektriske anlegget for å redusere sannsynligheten for branner, ulykker og skader
forårsaket av elektrisitet.
Gjennom et aktivt internkontrollsystem, som også ivaretar elsikkerheten, vil sannsynligheten for brann, eller
annen skade, reduseres. I tillegg til å ivareta sikkerheten, vil et godt internkontrollsystem heve driftssikkerheten,
og dermed bidra til bedre lønnsomhet. Det er bedre og billigere å forebygge enn å reparere.
Det er eier/brukers ansvar at de elektriske installasjonene til enhver tid er i forskriftsmessig stand. DLE vil derfor
forholde seg til eier/bruker med eventuelle pålegg og oppfølging av disse.

Hvilke forberedelser er nødvendig i forkant av kontrollen?
Dokumentasjon rundt internkontroll må foreligge, og det elektriske anlegget må være tilgjengelig for kontroll.
Spesielt sikringsskap/hovedsikring og jordingsanlegg. Dokumentasjon du har fått fra elektroentreprenør vil det
også bli spørsmål etter. Slik dokumentasjon kan være avtaler om elsjekk, samsvarserklæringer, rapport fra
risikovurdering, rapport fra sluttkontroll, bruksanvisninger for elektrisk utstyr og anlegg og/eller annen relevant
dokumentasjon.

Hvordan gjennomføres kontrollen?
Det vil bli gjennomført en stikkprøvekontroll av det elektriske anlegget. Stikkprøvekontrollen består i besiktigelse
og målinger ute i anlegget. Gjennomgangen av internkontrollsystemet vil i hovedsak dreie seg om den/de
delen(e) som omhandler elsikkerheten. Omfang og detaljnivå for kontrollen vurderes av kontrolløren på stedet.
Dokumentasjon som tilhører det elektriske anlegget vil også bli kontrollert. I tillegg vil DLE gi informasjon og tips
knyttet til internkontrollsystemet, og gi råd om trygg bruk av det elektriske anlegget.

Hvem deltar og hvor lenge varer kontrollen?
Eier, eller annen person med ansvar for internkontroll og elanlegg må delta ved vår kontroll. Hvis flere personer
på gården ønsker å delta, er det full anledning til det.
Kontrollen vil normalt vare 2 - 2½ time, avhengig av anleggets størrelse og tilstand.

Hva koster kontrollen?
Kontrollen medfører ingen direkte utgift for eier/bruker av anlegget, da det inngår som en del av nettleien. Dersom
det blir avdekket feil/mangler som krever utbedring må eier/bruker dekke utbedringskostnaden selv.

For ytterligere informasjon vises til www.ntenett.no/eltilsyn

