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ROLLEN ANSVARSHAVENDE FOR DE ELEKTRISKE ANLEGGENE 

1. Innledning 

Den ansvarlige skal peke ut en ansvarshavende for de elektriske anleggene til å forestå 

planlegging, bygging, drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Ref. aktivitetsforskriften § 91 
med veiledning og TOF § 60. Dette notatet gir en oversikt over ansvarshavende sine 

oppgaver og ansvar. Det kan forekomme andre modeller for organisering av faglig ledelse 
(det å forestå).   

 

2. Elektriske anlegg 

Elektriske anlegg som ansvarshavende er ansvarlig for, omfatter alle spenningsnivå og 
inkludert automasjons- og sikkerhets systemer, herunder også telekommunikasjonssystemer 
i den grad dette har betydning for tennkildekontroll og elsikkerhet i anlegget. 
 

Der hvor andre enheter eller avdelinger ivaretar oppgaver på vegne av ansvarshavende, skal 
det fremgå av styringssystemet eller avtaler en beskrivelse hvordan ansvarshavende ivaretar 

sitt ansvar. 
 

3. Forestå bygging, drift og vedlikehold av elektriske anlegg 

Forestå utførelse av elektriske anlegg: 
Dette innebærer å ha overordnet ansvar og faglig ledelse med ansvar for at elektriske anlegg 
blir utført i henhold til gjeldende forskrifter, herunder at det benyttes utstyr som 
tilfredsstiller gjeldende bestemmelser om dokumentasjon og at det benyttes kvalifisert 
personell for utførelse av elektriske anlegg. Være installatør for arbeid utført av eget 
personell. 

 
Forestå drift: 
Dette innebærer å ha overordnet ansvar og faglig ledelse for drift og operasjon av elektriske 
anlegg, inklusive fag og system ansvar for elektrosystemer. Dette inkluderer arbeidsrutiner 

for ivaretagelse av elsikkerhet, sikkerhetsprosedyrer og kvalifikasjoner for utførende.  
 
 
Forestå vedlikehold: 

Dette innebærer å ha overordnet ansvar og faglig ledelse og å sikre at vedlikehold planlegges 
og utføres slik at elektriske anlegg og elektrisk utstyr er i forskriftsmessig stand. 
 

Forestå tilsyn: 

• Utøve tilsyn, monitorering og systematisk kontroll med at bestemmelsene i forskrift 
blir overholdt og at interne rutiner som er innført følges opp (RF § 19 / FSE § 7).  

• Kontrollere og følge opp kvalifikasjoner for internt og eksternt personell  

• Kvalifisere installatører og eksterne kontraktører 
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4. Delegering 

Ansvarshavende for de elektriske anleggene kan delegere myndighet for noen oppgaver, 
men det må sikres at ansvarshavende har reel mulighet for instruksjon og kontroll. 

Driftsleder (FSE § 6), driftsansvarlig (FSE § 6) og faglig ansvarlig (FEK § 7) er formelle roller 
underlagt ansvarshavende for de elektriske anleggene. Delegering av oppgaver, som faller 

inn under disse rollene, til annet personell kan være nødvendig for å sikre tilstrekkelig 
kapasitet og tilstedeværelse. For å sikre lokal tilstedeværelse og utøvelse av oppgaver 

innenfor ansvarsområdene, er det for permanent bemannede innretninger til havs (ihht. 
Innretningsforskriften § 3), også nødvendig å delegere myndighet til kvalifisert personell 
lokalt på innretningene. Tilsvarende delegeringer kan gjelde for landanlegg.  
 
Det skal være direkte kommunikasjon mellom ansvarshavende og de som har fått delegert 
oppgaver/myndighet på vegne av ansvarshavende. 
 

Delegering av myndighet skal gjøres på bakgrunn av en individuell vurdering hvor formelle 
kvalifikasjonskrav, erfaring og personlig egnethet som et minimum skal legges til grunn for 

vurderingen. Delegering av myndighet skal gjøres skriftlig og som et minimum beskrive 
oppgavene som myndigheten omfatter. Delegeringen bør være tidsbegrenset. Dette 

innebærer at Ansvarshavende for de elektriske anleggene eller en bemyndiget av seg med 
jevne mellomrom må foreta en vurdering av om en person fortsatt er skikket til å ivareta 

myndigheten. Dersom en person etter ansvarshavende for de elektriske anleggene sin 
vurdering ikke lenger er skikket til eller har behov for å ivareta myndigheten, skal denne 

trekkes tilbake. Tilsvarende gjelder for godkjenning av personell til AFA, LFS og LFK, hvor 
delegeringen skal være tidsbegrenset. 
 

 
 
 


