
 

 

Kontroll av elektriske lavspenningsinstallasjoner er en tjeneste 
markedet og samfunnet har stor nytte av. Mange branner er 
forårsaket av elektrisk feil eller feil bruk av elektrisk utstyr. 
Dersom feil kan oppdages og utbedres, og feil bruk forebygges, 
uten at skade skjer, kan menneskeliv og betydelige verdier 
spares. 

Det er eier og bruker av anlegget som skal sørge for at elanlegget er i forskriftsmessig stand, og 
at internkontrollforskriften § 5 blir tilfredsstilt. En sertifisert kontroll i en eller flere av punktene 
nedenfor vil bidra til dette. 

• TERMOGRAFERING 

• El-KONTROLL BOLIG 

• El-KONTROLL NÆRING 

• ÅRSKONTROLL NØDLYS 

• ÅRSKONTROLL BRANNALARM 

 
Utdrag fra forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 
 
§ 9. Ansvar – Hvem forskriften retter seg mot 
«Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig 
ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V.» 

Veiledning til § 9 

«Eiers/brukers ansvar for vedlikehold innebærer en plikt til å forvisse seg om at anlegget til enhver tid 
tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V. 

Hvor omfattende dette vil være avhenger av hvor komplisert anlegget er og hvilken risiko som er 
forbundet med anlegget og det utstyr som er tilknyttet det. For eksempel vil ansvaret i en bolig kunne 
innebære: 

- å være oppmerksom på faresignaler som oppstår, som varme sikringer og stikkontakter, lysbuer/gnister eller tilløp til lysbuer, 
- å få kontrollert anlegget på bakgrunn av slike faresignaler, og 
- å få utbedret de mangler som avdekkes. 

I en industribedrift vil det kunne være mange andre forhold som i tillegg må tas i betraktning, avhengig av 
virksomhetens art. 

 
For virksomheter som omfattes av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter (Internkontrollforskriften) vil rutiner for å ivareta dette ansvaret inngå i vedkommendes 

internkontroll». 

Aktuelle linker: 

• Internkontrollforskriften  

• Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 

• Forskrift om brannforebygging 
• Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) NK 219 – Krav til inspeksjonsorgan 

• Gjensidige 

• Anbefalte intervaller el-kontroll og termografering (kontrollklasser) 

https://lovdata.no/forskrift/1996-12-06-1127/§5
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=internkontrollforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710
https://www.nek.no/komiteer/nk219/
https://www.gjensidige.no/naringsliv/tema/helse-miljo-og-sikkerhet/elkontroll-bedrift
file:///C:/Infomateriale%20hjemmeside/kontrollklasser%20termografi%20og%20elkontroll%20utgave%205%20-%202020.pdf

