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Det Lokale Eltilsyn
(DLE)

Tilsynets rolle:

- Føre tilsyn med elektriske anlegg

- Føre tilsyn med virksomheter som eier eller bruker elektriske anlegg

- Revisjon og kontroll av landbruksinstallasjoner

- Revisjon og kontroll av elektroforetak (installatører)

- Informasjonsarbeid

- Bistå under brann- og ulykkesgranskning



Utjevninger og 
korrosjonskader 

Generelt sett må det utjevnes der det er krav om dette. Dette må gjøres på «riktig måte». 

• Det er viktig med godt samarbeid fra planlegging til utførelse mellom bonden, utstyrsleverandører 
og installatør.

• Bruk erfarende fagfolk som kan landbruksinstallasjoner!

• Forskriftene og normene beskriver et minimum av sikkerhetstiltak som skal til i en installasjon. Det 
bør i mange tilfeller velges bedre løsninger. 

• NEK TS 400 landbruk kan være et godt hjelpemiddel, for at bonden skal få bestilt en god 
landbruksinstallasjon.  



Nye lanbruksinstallasjoner
Fordeler med nye installasjoner:

• Tilpasset den forutsatte bruk

• Høyere krav til beskyttelse (vern, 
kapsling, dimensjonering)

• Bedre klima

• Tavler er ofte plassert i rene tørre 
omgivelser. 

- Det er mange nye driftsbygninger i 
vårt område, våre erfaringer er at det 
bygges gode elektriske anlegg. 

- Brukeren er viktig ved planlegging av 
installasjonen. 



Myndighetskrav 

- Alle virksomheter skal ha et IK system.

- Dyreholdforskriftene krever at det utføres faglig kontroll av det elektriske anlegget minimum hvert 3. år

- Installatører skal utarbeide og sende dokumentasjon etter utført arbeid.

- Anleggseier skal oppbevare dokumentasjonen hele anleggets levetid. 



Brann 
Branner i landbruket kan medføre store tap av materielle verdier, dyre- og menneskeliv. Det er ofte store, 
komplekse installasjoner i vanskelige driftsforhold. Derfor er alle landbrukseiendommer prioritert høyt med 
tanke på risiko!



Det brenner stadig 
driftsbygninger.

Alle branner skal etterforskes

DLE bistår med brannutredning



Årsak til varmgang 

- Skjøteledninger

- Varmtvannsbereder

- Støpsler

- Varmelamper

- Vifter (motorvern)

- Feil bruk av utstyr

- Inntak og sikringsskap



Hva skal til for å hindre 
at disse brannene 

oppstår?
- Gode rutiner for rengjøring, vedlikehold og ettersyn av det elektriske anlegget

- Bruke tilpasset utstyr, og sørge for riktig bruk og riktig montering. 



Hva kan bonden 
gjøre selv

I utgangspunktet kan ikke bonden utføre arbeid på den elektriske installasjonen.

- Visuell kontroll av anlegg (egen kontroll)

- Teste anlegget (jordfeilbryterer, varslere, funksjonstest)

- Koble ut deler av anlegg som ikke er i bruk

- Ta ut ledninger og utstyr som sjelden brukes.

- Delta i planleggingen slik at du får et tilpasset anlegg til din bruk. ( eksempel: ha mulighet til å slå 
av utstyr som ikke er i bruk om natten med en egen hovedbryter?)



Tilslutt:

RYDD, RYDD, RYDD, RYDD !!!!!

Tips: www.elsikkerhetsportalen.no

http://www.elsikkerhetsportalen.no/


Takk for 
oppmerksomheten!


