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Spørsmål til DSB i forbindelse med fellesmøte i Faglig
Forum 8.desember 2015 på Scandic Nidelven
1.
Skal vi kontrollere anlegg tilhørende Telenor, Jernbane, Norkring, Statens vegvesen, Forsvaret og
andre store offentlige virksomheter?
Hvordan skal vi få tilgang til anleggene, når vår database foreløpig har bare en fakturaadresse?
Hvordan skal vi få gjennomført virksomhetstilsyn, når mange av disse virksomhetene er plassert
andre steder i landet?
Svar fra DSB:
Det er den som har revisjon av hovedkontoret som skal føre tilsyn med at disse virksomhetene
har system og rutiner for drift og vedlikehold av anleggene landet over og om nødvendig ta
utplukk for inspeksjon.
Unntak er Statens vegvesen der DLE skal føre tilsyn med tunnelene.

2.
DSB v/ Kristine Aarvold henstilte på DLE- konferansen om at DLE skulle løse flest mulig saker
selv, uten å bruke DSB til videre oppfølging.
Hun sa også at vi måtte bruke frakopling som et middel for å få utbedret avvik, og i så fall, hvor
går grensesnittet mellom oversending til DSB eller frakopling?
Må vi ut fra dette endre purrebrevet, slik at «trussel« om frakopling, er del av teksten i brevet?
Svar fra DSB:
Det er den som har saken som skal vurdere alvorligheten for bistand fra DSB.

3.
FEK 2013 § 7
Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og
fritidsbolig_
Hva når denne personen (en montør) driver med utleie av boliger? Er det kun den boligen han
selv bor i han kan ha dette ansvaret for, eller gjelder det også for utleieboligene?

Forslag til svar:
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Tolker dette slik at en kun kan ha det faglige ansvaret for arbeid knyttet til det elektriske
anlegget i fritidsbolig vedkommende selv eier og som ikke hovedsakelig benyttes til utleie, og den
boligen der vedkommende har sin faste bopel, jfr. Veiledningen til § 7.
Svar fra DSB:
Dette vil begrenses til å gjelde bolig og fritidsbolig som benyttes permanent. Ikke boliger og
fritidsboliger til utleieformål.

4.
Hvorfor er det avvik mellom kodeverk i SamBas og utsendte kodelister og TeFT-lister fra DSB?
Svar fra DSB:
Dette er DSB sitt ansvar å rette opp i ved kommende revisjon.

