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Alle i NTFF
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Dyrstad, Ottar Skålbones og Grethe
Austheim.
Sak

Tema
Fellesmøte NTFF og STFF –høst 2015.
Hans Georg ønsker velkommen
Utfordringer og erfaringer Nek 399
Torgeir Borgen presenterte firmaet Sønnico, og fortalte om deres
erfaringer etter innføringen av Nek 399.
For eneboliger har innføringen vært uproblematisk for dem det gir
en enklere jobb for installatøren men det blir dyrere for kunden.
For leiligheter er problemet litt større, hovedsakelig fordi
arkitektene ikke har tenkt på plassering av skapene i
planleggingsfasen. Fiber og bredbåndleverandørene er heller ikke
positive til å bruke skapene, de har egne normer for hvordan de
utfører anleggene.
DSBs time.
Diskusjon om Nek 399, Jamtøy presiserte
 Kun DSB kan gi dispensasjon fra å bruke Nek 399
 DLE som skal kontrollere Nek 399 skapene.
 Kunden er ansvarlig for å sikre tilgang til skapet med
tanke på snørydding osv.
FEL revideres for tiden og det er mulig å komme med innspill.
Det snakkes blant annet om godkjenning av anlegg uten
dokumentasjon og samsvarserklæring,

DSB spørsmålsrunden.
 Kan man forestå installasjoner i egen hytte som brukes til
utleie. Svar: Nei
 Hvem skal kontrollere NSB Telenor osv? Svar: Det DLE
som har hovedadministrasjonen i sitt område skal foreta
kontrollen.
 Hva gjør vi når vi ikke skal sende saker til DSB lenger.
Svar: Løs sakene lokalt, bruk frakobling som sanksjon
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Ansv
Hans Georg
Nesjø
Torgeir Borgen

Oddbjørn
Jamtøy

Oddbjørn
Jamtøy

Nelfo
Terje Munkhaug presenterer seg selv og Nelfo.
Han forteller om hvordan de er organisert og hva de jobber for.
Ting som opptar dem for tiden er:
 Utfordringer med NEK 399 ved restaurering.
 Samarbeid om uropatrulje i Trondheim
 Kursing av medlemmer, blant annet 5 sikre.
Spørsmål fra salen:
 Eierskifteforsikring, muligens en forretningside for
medlemmene?
 Sanksjoner mot medlemmer som ikke følger opp? Styret i
Nelfo avgjør hvem som blir tatt opp som medlemmer og
de kan også ekskludere medlemmer.
Ønsker mer samarbeid med DSB/DLE
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