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EL & IT Forbundet ønsker å bidra med kommentarer til brannstudien og reagerer spesielt på forslaget 
i Kap. 16.3 om å slå sammen DLE med brann- og redningstjenesten. 
Dette er vi sterkt i mot og frykter at tilsyn fra DLE på sikt blir borte. Ser man på statistikk for branner 
med elektrisk årsak bør DLE styrkes og ha hyppigere tilsyn enn i dag. 

I brannstudien er Det Lokale Eltilsyn - DLE omtalt flere steder men det kommer dårlig frem hvor viktig 
rolle DLE har i brann forebygging. DLE utfører omfattende kontroller i tillegg til forebygging, og det 
avdekkes årlig en rekke tilfeller av varmegang og berøringsfare. 
Ser man på bruken av elektrisitet i Norge så er den meget høy og det er svært mange elektriske 
apparater i norske hjem. Med mulighetene som kommer med "smarte målere" kan man kjøpe 
billigere strøm om f.eks natten. Dette kan gjøre faren for elektriske feil og branner større og må gjøre 
at kontroller i hjemmet skjer oftere. 

Det er kommentert i brannstudien at brann- og redningstjenesten må læres opp til å forstå farene 
med elektrisitet. Og det kan leses i studien som om feieren kan overta mye av DLE sin oppgave. En 
slik utvikling er vi sterkt i mot og vil hevde at dette fører til dårligere tilsyn. 

Det er kommet ny Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske 
anlegg og elektrisk utstyr, uten at studien berører denne. Når man i studien leter etter andre 
oppgaver for feieren så må man ikke glemme krav, utdannelse og erfaring som følger av denne 
forskrift: 
§ 9.Kvalifikasjonskrav ved kontroll av andres elektriske anlegg 
Den som kontrollerer andres elektriske anlegg, skal oppfylle vilkårene i§ 6 første ledd og ha minst tre 
års relevant praksis fra bygging og vedlikehold av elektriske anlegg etter endt utdanning, eller 
oppfylle vilkårene i§ 7 første ledd. 
Den som har det faglige ansvaret for kontroll av elektriske anlegg skal oppfylle vilkårene i§ 7 første 
ledd. 

10.Kvalifikasjonskrav ved offentlig tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 
Den som utfører offentlig tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, skal oppfylle vilkårene i§ 7 
første ledd, og ha kunnskap om 
a) relevant regelverk og tolkninger av dette 

b) kunnskap om forvaltningsloven, arkivloven, offentleglova og instrukser fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 

c) tilsyns- og revisjonsmetodikk 

d) måleteknikk 

e) brann- og ulykkesgranskning. 
Den som har det faglige ansvaret for offentlig tilsyn med elektriske anlegg skal oppfylle vilkårene i 
første ledd og§ 7 annet ledd. 
Den som har det faglige ansvaret for offentlig tilsyn med elektrisk utstyr skal oppfylle vilkårene i 
første ledd. 
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EL & IT Forbundet ønsker å styrke DLE og ser det som en svekkelse ved sammenslåing eller andre 
organisasjonsmodeller. DLE har meget gode kunnskaper om el-sikkerhet og bidrar i kampanjer om 
dette, inkl "Trygge hjem". Det er i studie fra 2001 vurderte sammenslåing av DLE og Brann- og 
redningstjenesten, og vi ser ingen momenter fremkommet i denne brannstudien som skulle 
underbygge en annen situasjon i dag. 

EL & IT Forbundet reagerer sterkt på at ett utvalg som ikke er representert med eller har kompetanse 
på DLE, legger frem forslag som griper så sterkt inn i organiseringen av el-sikkerhet i Norge. 
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