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Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 19.06.2013 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med
elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 12, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161, jf. EØS-avtalen
vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr.
755/2008 og forordning (EF) nr. 279/2009).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser
§ 1 Formål
Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske
anlegg og elektrisk utstyr slik at arbeidet ikke fører til skade på liv, helse eller materielle verdier. Med foretak menes
også underenheter til et foretak.
§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
Forskriften gjelder ikke arbeid knyttet til
a) elektriske anlegg og elektrisk utstyr på faste innretninger for utnyttelse av petroleumsforekomster plassert i
indre norske farvann, norsk sjøterritorium og på kontinentalsokkelen
b) elektriske anlegg og elektrisk utstyr på enkelte integrerte petroleumsanlegg og tilknyttede
rørledningssystemer på land
c) elektriske anlegg og elektrisk utstyr i luftfartøyer
d) elektroniske telekommunikasjons- og informasjonssystemer
e) elektriske anlegg med så lav spenning eller strøm at anlegget ikke kan frambringe fare for skade på liv, helse
eller materielle verdier
f) elektriske anlegg og elektrisk utstyr som omfattes av kjøretøyforskriften
g) elektriske tavler når arbeidet utføres hos tavleprodusenten
h) elektriske anlegg på maskiner som omfattes av «forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner», «forskrift 6.
desember 2011 nr. 1357 om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift
om utførelse av arbeid)» eller «forskrift 6. desember 2011 nr. 1359 om konstruksjon, utforming og
fremstilling av arbeidsutstyr som ikke dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften)»
i) bygningsmessige og bærende konstruksjoner for elektriske forsyningsanlegg.
Forskriften gjelder heller ikke for
a) drift av elektriske anlegg og elektrisk utstyr som tilfredsstiller relevante installasjons- og utstyrsnormer og
som er konstruert for bruk av ikke-elektrofagfolk
b) reparasjon av elektrisk utstyr når dette utføres av produsent eller dennes representant i Norge
c) drift og vedlikehold av elektriske anlegg om bord i norske skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger.

Kapittel 2. Krav til foretaket
§ 3 Registreringsplikt
Foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr, skal registreres i
Elvirksomhetsregisteret. Registreringsplikten gjelder også for alle underenheter som utfører arbeid knyttet til
elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr. Registreringsplikten gjelder ikke for foretak som kun utfører
arbeid knyttet til egne elektriske forsyningsanlegg eller er pålagt lokalt elektrisitetstilsyn.
Registreringen skal inneholde opplysninger om
a) foretakets navn, adresse og organisasjonsnummer
b) arbeidsoppgaver som foretaket tilbyr
c) anleggs- og utstyrstyper som foretaket arbeider på
d) navn og fødselsdato på den som har det faglige ansvaret for arbeidet
e) referanser til dokumenterte kvalifikasjoner for den som har det faglige ansvaret for arbeidet
f) antall ansatte som arbeider med elektrofaglige oppgaver.
For registrering av foretaket skal saksbehandlingsfristen som nevnt i tjenesteloven § 11 første ledd være én
måned. Tjenesteloven § 11 annet ledd om at tillatelse anses gitt når saksbehandlingsfristen er utløpt, gjelder ikke.
Foretaket skal uten opphold registrere enhver endring i opplysningene.

2

§ 4 Plikt til å rette feil og mangler
Foretak som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg for andre, plikter å utbedre feil og mangler som er
påpekt i vedtak av tilsynsmyndigheten. Utbedring av alvorlige feil og mangler skal prioriteres foran annet

arbeid.
§ 5 Krav om bruk av kvalifisert personell
Foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, skal bare benytte kvalifisert
personell. Med kvalifisert personell menes personer som oppfyller kravene i §§ 6 til 10 og som er oppdatert på den
faglige utviklingen.
Alt kvalifisert personell som benyttes skal være fast ansatt i foretaket, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd
første punktum. Kvalifisert personell kan likevel leies inn eller ansettes for en begrenset periode dersom det er tillatt
i medhold av arbeidsmiljøloven §§ 14-9, 14-12, 14-13 eller øvrig lovgivning.
Foretaket er ansvarlig for at den som har det faglige ansvaret utøver arbeidet, og er tilgjengelig innenfor
foretakets normale arbeidstid. Den som har det faglige ansvaret kan ikke samtidig inneha en stilling med
sammenfallende eller delvis sammenfallende arbeidstid i et annet foretak. Ved fravær ut over 30 virkedager i løpet
av ett år, av person som oppfyller kravene til å ha det faglige ansvaret som nevnt i §§ 7 til 10, kan Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap etter søknad fra foretaket dispensere fra kravet i første ledd. Dispensasjon kan gis
for en periode opp til seks måneder.

Kapittel 3. Krav til kvalifikasjoner
§ 6 Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg
Den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg, skal ha fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de
aktuelle arbeidsoppgavene.
Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og
frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike
oppgaver.
Den som oppfyller kravene i § 7, kan utføre til- og frakopling i forbindelse med feilsøking, feilretting,
utskifting av komponenter og oppgaver tilknyttet drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Vedkommende kan også
bygge og vedlikeholde elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig.
Ufaglærte kan bygge og vedlikeholde elektriske anlegg når de blir direkte fulgt opp av person som oppfyller
kravene i første ledd.
Ufaglærte kan utføre mindre arbeider på elektriske anlegg dersom dette utføres på sikkerhetsmessig forsvarlig
måte.
§ 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller
bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha
minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.
Den som har det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg, skal oppfylle
kravene i første ledd og ha bestått egen prøve administrert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller
den direktoratet bemyndiger. Dersom vedkommende ikke har hatt det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske
anlegg sammenhengende i minst ett av de siste ti årene eller kan dokumentere annen relevant praksis, må
vedkommende bestå ny prøve.
Den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller
små, enkle høyspenningsanlegg, skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev for de aktuelle
arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter.
Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal
oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av
lavspenningsanlegg.
§ 8 Kvalifikasjonskrav ved reparasjon av elektrisk utstyr
Den som reparerer elektrisk utstyr, skal ha relevant fagbrev.
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Den som har det faglige ansvaret for reparasjon av elektrisk utstyr skal oppfylle kravene i første ledd eller ha
relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker.
Den som har det faglige ansvaret for og den som reparerer elektromedisinsk utstyr klasse IIa, IIb og III, skal
ha utdanning som dataelektroniker, master- eller bachelorgrad eller toårig fagskole innen elektronikk eller utdanning
som gir tilsvarende relevant elektrokompetanse. Vedkommende skal ha tre års relevant praksis ved sykehus eller hos
produsent av elektromedisinsk utstyr opparbeidet etter endt utdanning. Praksisen skal være i samsvar med en
teoretisk og praktisk opplæringsplan og under veiledning fra en med samtykke til å reparere elektromedisinsk utstyr
klasse IIa, IIb og III. Etter søknad kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gi fradrag i kravet til
praksistid for en periode inntil ett år. Vedkommende skal ha samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap eller fra den direktoratet bemyndiger.
For søknad om samtykke til å arbeide med reparasjon av elektromedisinsk utstyr klasse IIa, IIb og III, skal
saksbehandlingsfristen som nevnt i tjenesteloven § 11 første ledd være to måneder.
Tjenesteloven § 11 annet ledd om at tillatelse anses gitt når saksbehandlingsfristen er utløpt, gjelder ikke
samtykke til å utføre reparasjon av elektromedisinsk utstyr klasse IIa, IIb og III.
§ 9 Kvalifikasjonskrav ved kontroll av andres elektriske anlegg
Den som kontrollerer andres elektriske anlegg, skal oppfylle vilkårene i § 6 første ledd og ha minst tre års
relevant praksis fra bygging og vedlikehold av elektriske anlegg etter endt utdanning, eller oppfylle vilkårene i § 7
første ledd.
Den som har det faglige ansvaret for kontroll av elektriske anlegg skal oppfylle vilkårene i § 7 første ledd.
§ 10 Kvalifikasjonskrav ved offentlig tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
Den som utfører offentlig tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, skal oppfylle vilkårene i § 7 første
ledd, og ha kunnskap om
a) relevant regelverk og tolkninger av dette
b) kunnskap om forvaltningsloven, arkivloven, offentleglova og instrukser fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
c) tilsyns- og revisjonsmetodikk
d) måleteknikk
e) brann- og ulykkesgranskning.
Den som har det faglige ansvaret for offentlig tilsyn med elektriske anlegg skal oppfylle vilkårene i første ledd
og § 7 annet ledd.
Den som har det faglige ansvaret for offentlig tilsyn med elektrisk utstyr skal oppfylle vilkårene i første ledd.

Kapittel 4. Midlertidig tjenesteytelse for person omfattet av EØS-avtalen
§ 11 Kvalifikasjonskrav
Den som er lovlig etablert i en annen EØS-stat for å utøve yrke etter §§ 6 til 10, har rett til å utøve yrket
midlertidig i Norge. Dersom yrket eller opplæringen som fører frem til yrket ikke er lovregulert i etableringslandet,
skal vedkommende ha utøvet yrket der i minst to av de siste ti årene for å ha rett til å utføre yrket midlertidig.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap avgjør om tjenesteytelsen er av midlertidig karakter. Ved
avgjørelsen skal det særlig tas hensyn til arbeidets varighet, hyppighet, regelmessighet og kontinuitet.
§ 12 Krav om dokumentasjon og melding
Før en tjenesteyter utøver tjenester i samsvar med § 11 skal vedkommende informere Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap om arbeidets art og varighet. Informasjonen skal fornyes for hvert år tjenesteyteren
ønsker å utføre tjenesten.
Første gang tjenesten utøves eller dersom det senere foreligger en vesentlig endring av de forhold som
omhandles i dokumentene, skal følgende dokumentasjon fremlegges:
a) tjenesteyterens identitet og nasjonalitet
b) bekreftelse som viser at tjenesteyter er lovlig etablert i en EØS-stat med det formål å utøve det aktuelle
yrket, og at det på tidspunktet for utstedelsen ikke er forbudt for tjenesteyteren å praktisere yrket, hverken
permanent eller midlertidig, og at retten til å utøve yrket ikke er bortfalt eller innskrenket
c) bevis for yrkeskvalifikasjoner
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d)

bevis for eventuell yrkesutøvelse etter § 11 første ledd annet punktum.

§ 13 Saksbehandling og kontroll av kvalifikasjoner
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan kontrollere tjenesteyterens yrkeskvalifikasjoner før
tjenesten utføres første gang for å unngå alvorlig skade på tjenestemottagerens helse eller sikkerhet som følge av
tjenesteyterens manglende kvalifikasjoner. En kontroll skal ikke gå ut over det som er nødvendig for formålet.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal informere tjenesteyter dersom kontroll ikke vil bli
foretatt, eller, dersom kontroll er utført, om resultatet av kontrollen innen én måned etter å ha mottatt dokumentasjon
etter § 12. Om direktoratet ikke kan treffe avgjørelse innen fristen, skal tjenesteyteren informeres om årsaken til
forsinkelsen og når avgjørelse vil foreligge. Avgjørelse skal treffes senest to måneder etter at direktoratet har mottatt
fullstendig dokumentasjon.
Er det vesentlig forskjell mellom tjenesteyterens kvalifikasjoner og kvalifikasjonskravene i §§ 6 til 10 og
denne forskjellen kan ha betydning for offentlig helse og sikkerhet, skal tjenesteyteren tilbys å dokumentere sine
kunnskaper ved hjelp av en egnethetsprøve.
Egnethetsprøven skal prøve tjenesteyterens faglige kunnskaper, herunder kunnskap om bestemmelser som
gjelder for utøvelse av yrket i Norge, for å vurdere vedkommendes evne til å utføre et lovregulert yrke som nevnt i
§§ 6 til 10. Tjenesteyteren skal gis mulighet til å gjennomføre egnethetsprøven innen én måned etter at fristene i
annet ledd har løpt ut. Egnethetsprøven skal være bestått før tjenesteyteren kan utøve tjenesten.
Tjenesteyter har rett til å utøve yrket midlertidig dersom vedkommende ikke mottar avgjørelse fra Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap innen fristene i annet og fjerde ledd.

Kapittel 5. Godkjenning i forbindelse med etablering, for person omfattet av EØS-avtalen
§ 14 Godkjenning på bakgrunn av yrkeserfaring
Godkjenning til å utøve yrke som nevnt i §§ 6 til 10 kan gis på bakgrunn av relevant yrkeserfaring når denne
er tilegnet gjennom
a) minst seks års sammenhengende virke som selvstendig næringsdrivende eller som leder av foretak
b) minst tre års sammenhengende virke som selvstendig næringsdrivende eller som leder av et foretak, og
søkeren kan dokumentere å ha gjennomgått minst tre års forutgående relevant opplæring. Opplæringen skal
være dokumentert ved et offentlig godkjent eksamensbevis eller være ansett som fullt ut tilfredsstillende av
et kompetent bransjeorgan
c) minst fire års sammenhengende virke som selvstendig næringsdrivende eller som leder av foretak, og
søkeren kan bevise å ha gjennomgått minst to års forutgående praktisk opplæring som dekker de aktuelle
anleggs- og utstyrstypene. Opplæringen skal være dokumentert ved et offentlig godkjent eksamensbevis
eller være ansett som fullt ut tilfredsstillende av et kompetent bransjeorgan
d) minst tre års sammenhengende aktivitet som selvstendig næringsdrivende dersom søkeren kan bevise at
vedkommende har utøvd den aktuelle aktivitet i minst fem år som arbeidstager
e) minst fem års sammenhengende virke som leder, hvorav minst tre som leder i teknisk stilling som krever
fagkunnskap med ansvar for minst en avdeling i foretaket og søkeren kan bevise at vedkommende har
gjennomgått minst tre års forutgående opplæring i den aktuelle aktiviteten. Opplæringen skal være
dokumentert ved et offentlig godkjent eksamensbevis eller være ansett som fullt ut tilfredsstillende av et
kompetent bransjeorgan.
I tilfellene nevnt under bokstav a og d kan ikke denne aktiviteten være avsluttet mer enn ti år før fullstendig
søknad ble innsendt.
§ 15 Godkjenning på grunnlag av kvalifikasjonsbevis
Søker har rett til godkjenning til å utøve yrke regulert i §§ 6 til 10 dersom søkeren kan fremlegge
kvalifikasjonsbevis som kreves for å utøve yrket i en annen EØS-stat. Yrkeskvalifikasjonene skal minst tilsvare
kvalifikasjonsnivået umiddelbart under nivået som følger av vedlegg I.
Dersom yrket eller opplæringen som fører frem til yrket ikke er lovregulert i den andre EØS-staten, har
søkeren rett til godkjenning til å utøve yrke som nevnt i §§ 6 til 10 når vedkommende har utøvd yrket på heltid i
minst to av de siste ti årene. Søkeren skal dokumentere yrkeskvalifikasjoner som minst tilsvarer kvalifikasjonsnivået
umiddelbart under nivået som følger av vedlegg I. Yrkeskvalifikasjonene skal være relevant for utøvelsen av yrket.
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§ 16 Krav om prøveperiode eller egnethetsprøve
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan kreve at søkeren gjennomgår en prøveperiode på inntil
tre år eller består en egnethetsprøve dersom
a) søkerens utdanning er minst ett år kortere enn den utdanningen som kreves i Norge for det aktuelle yrket
b) innholdet i søkerens utdanning avviker vesentlig fra utdanningen til det aktuelle yrket i Norge, eller
c) yrket som nevnt i §§ 6 til 10 omfatter lovregulerte yrkesaktiviteter som ikke inngår i en sammenlignbar form
i det tilsvarende yrket i søkerens hjemstat, og det i Norge kreves en særskilt utdanning som er vesentlig
forskjellig fra søkerens utdanning.
Utdanningen etter første ledd bokstav b og c anses vesentlig forskjellig fra søkerens utdanning når søkeren
mangler kunnskap på områder som er avgjørende for utøvelsen av yrket og søkerens utdanning viser viktige
forskjeller med hensyn til varighet og innhold sammenlignet med utdanningen som kreves i Norge.
Med prøveperiode menes utøvelse av et yrke som nevnt i §§ 6 til 10 under tilsyn av en kvalifisert utøver av
slikt yrke. Prøveperioden skal underlegges en avsluttende vurdering. Prøveperioden kan suppleres med ytterligere
utdanning.
Før vedtak om prøveperiode eller egnethetsprøve treffes må det vurderes om kunnskapen søkeren har ervervet
ved yrkeserfaring, helt eller delvis oppveier det vesentlige avviket mellom utdanningene.
Søker kan velge mellom egnethetsprøve og prøveperiode.
§ 17 Krav om dokumentasjon
Ved søknad om godkjenning etter forskriften skal søkeren legge ved
a) bevis for sin identitet og nasjonalitet
b) kopi av bekreftelse på kompetanse eller formelle kvalifikasjoner som gir adgang til yrke som nevnt i §§ 6 til
10
c) attest for yrkeserfaring når dette følger av forskriften
d) dokumentasjon på at retten til å utøve yrket ikke er tilbakekalt eller begrenset, som ikke er eldre enn tre
måneder.
Ved begrunnet tvil kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kreve at kompetent myndighet i den
andre EØS-staten bekrefter at kvalifikasjonsbeviset er gyldig.
§ 18 Saksbehandlingsregler
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap avgjør søknad om godkjenning.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal bekrefte å ha mottatt søknaden innen én måned etter at
den ble mottatt. Søkeren skal informeres om hvilke dokumenter som eventuelt mangler.
Søknaden skal behandles og avgjøres så snart som mulig, og senest innen fire måneder etter at alle nødvendige
dokumenter er fremlagt.
Dersom søkeren ikke har fått svar innen fire måneder etter at søknaden er mottatt og alle nødvendige
dokumenter er fremlagt, skal dette regnes som et avslag som kan påklages etter forvaltningsloven kapittel VI.

Kapittel 6. Øvrige administrative plikter for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
§ 19 Utstedelse av bekreftelse til bruk i annen EØS-stat
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal utstede bekreftelse på rett til å utøve yrke regulert i
§§ 6 til § 10, til person som oppfyller vilkårene og vil søke om godkjenning av kvalifikasjonsbevis eller gi melding
om midlertidig tjenesteytelse i en annen EØS-stat.
§ 20 Administrativt samarbeid med andre EØS-stater
Gis yrkesutøveren administrative reaksjoner, ilegges strafferettslige sanksjoner eller det oppstår andre
alvorlige omstendigheter som kan få konsekvenser for utøvelse av yrket, skal Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap så vidt mulig underrette kompetent myndighet i annen EØS-stat hvor søkeren utøver yrket.
Har kompetent myndighet i annen EØS-stat bedt om opplysninger etter første ledd, skal opplysningene gis så
snart som mulig og senest innen to måneder etter at forespørselen ble mottatt.
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Kapittel 7. Godkjenning av kvalifikasjoner for personer som ikke omfattes av EØS-avtalen
§ 21 Godkjenning av kvalifikasjoner for personer som ikke omfattes av EØS-avtalen
Utenlandske elektrofagfolk som ikke omfattes av EØS-avtalen og som ønsker å videreføre sitt yrke fra
utlandet, må ha fått godkjent sine kvalifikasjoner før de kan utøve yrke som nevnt i §§ 6 til 10 i Norge.
Søknad om godkjenning til å utøve yrke etter §§ 6 til 10, sammen med dokumentasjon på utdanning og
praksis, sendes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Kapittel 8. Krav til språkkunnskaper
§ 22 Språkkunnskaper
Person som får godkjenning etter forskriften skal ha de språkkunnskaper som er nødvendige for en forsvarlig
yrkesutøvelse og for å kommunisere med tilsynspersonell. Arbeidsgiver skal påse at språkkunnskapene er
tilstrekkelige.

Kapittel 9. Bestemmelser om tilsyn, reaksjoner, straff og ikrafttredelse
§ 23 Tilsyn og administrative reaksjoner
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, eller den direktoratet bemyndiger, fører tilsyn med
etterlevelse av forskriften.
Ved overtredelse av krav gitt i forskriften kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den
direktoratet bemyndiger, treffe enkeltvedtak med pålegg om nødvendige rettinger for å oppnå forsvarlig elsikkerhet.
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer §§ 3 til 5 første ledd, kan ilegges overtredelsesgebyr.
Et foretak kan slettes fra Elvirksomhetsregisteret når vilkårene i § 3 ikke lenger er til stede eller ved grove
eller gjentatte overtredelser av §§ 3 til 5.
§ 24 Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av § 5 første ledd første punktum kan straffes etter el-tilsynsloven § 14.
§ 25 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelse
Forskriften trer i kraft 1. juli 2013.
Fra samme tid oppheves «forskrift 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk» og
«forskrift 22. november 2002 nr. 1323 om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder
elektriske anlegg».
For person som omfattes av § 7 første eller andre ledd anses kravet til praksis som oppfylt selv om praksisen
ikke er opparbeidet etter endt utdanning, så lenge utdanningen fullføres senest 31. desember 2016.
Personer som ved forskriftens ikrafttredelse oppfyller kravene til utdanning etter «forskrift 14. desember 1993
nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk», anses å oppfylle kravene til utdanning for samme type arbeid etter
ny forskrift.
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Vedlegg I – kvalifikasjonsnivåer ved godkjenning etter § 15 jf. direktiv
2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner art. 11
Yrkeskvalifikasjonene er ordnet i følgende nivåer:
a) En kompetanseattest utstedt av kompetent myndighet i hjemstaten på grunnlag av
1. opplæringskurs som ikke utgjør noen del av en attest eller et diplom i betydningen til bokstav b), c),
d) eller e), en særskilt eksamen uten forutgående opplæring eller utøvelse av yrket på heltid i en
medlemsstat i tre sammenhengende år eller av tilsvarende varighet på deltid i løpet av de
siste ti årene, eller
2. generell utdanning fra grunnskole eller videregående skole som dokumenterer at innehaveren har
ervervet generell kunnskap.
b) En attest som dokumenterer en bestått videregående opplæring av
1. generell karakter, supplert av annet studium eller annen yrkesrettet utdanning enn den som er nevnt
under bokstav c), og/eller av en praktisk eller faglig praksisperiode som krevdes i tillegg til nevnte
studium, eller
2. teknisk eller faglig karakter, eventuelt supplert av et studium eller en yrkesrettet utdanning som
nevnt under 1), og/eller av en praktisk eller faglig praksisperiode som krevdes i tillegg til nevnte
studium.
c) Et diplom som dokumenterer bestått fullføring av
1. annen utdanning ut over videregående utdanning enn det som er nevnt under bokstav d) og e), av minst ett
års varighet, eller av tilsvarende varighet på deltid, der et av opptaksvilkårene vanligvis er at søkeren har
bestått en videregående utdanning som er nødvendig for å oppnå adgang til universitet eller høyere
utdanning eller fullføring av tilsvarende skoleutdanning ut over videregående utdanning, samt den
yrkesrettede utdanning som måtte kreves i tillegg til utdanning ut over videregående utdanning, eller
2. når det gjelder et lovregulert yrke, opplæring med en særlig struktur, inkludert i vedlegg II til direktiv
2005/36/EF, tilsvarende opplæringsnivået under punkt 1), som gir en sammenlignbar yrkesmessig standard
og som forbereder utøveren til et sammenlignbart nivå med hensyn til ansvar og funksjoner. Listen i vedlegg
II kan endres i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 58 nr. 2 for å ta hensyn til opplæring som
oppfyller kravene i forrige punktum.
d) Et diplom som dokumenterer at innehaveren har bestått en utdanning ut over videregående
utdanning av minst tre års og ikke mer enn fire års varighet, eller av tilsvarende varighet på deltid,
ved et universitet eller en høyere utdanningsinstitusjon eller en annen institusjon på tilsvarende
utdanningsnivå, samt at vedkommende har bestått den yrkesrettede utdanningen som kreves i tillegg
til utdanning ut over videregående utdanning.
e) Et diplom som viser at innehaveren har bestått en utdanning ut over videregående utdanning av minst
fire års varighet, eller av tilsvarende varighet på deltid, ved et universitet eller en institusjon for høyere
utdanning eller en annen institusjon på tilsvarende utdanningsnivå og, eventuelt, at vedkommende
har bestått den yrkesrettede utdanningen som kreves i tillegg til utdanning ut over videregående utdanning.
Alle kvalifikasjonsbevis eller sett av kvalifikasjonsbevis utstedt av vedkommende myndighet i en medlemsstat, som
bevitner bestått utdanning innenfor EØS-området og som er godkjent av vedkommende medlemsstat som å være på
et tilsvarende nivå og som gir innehaveren de samme rettigheter med hensyn til adgang til eller utøvelse av et yrke
eller forbereder kandidaten for utøvelse av vedkommende yrke, skal behandles som et kvalifikasjonsbevis av den
type som omfattes av artikkel 11, inkludert det aktuelle nivået.
Alle yrkeskvalifikasjoner, selv om de ikke oppfyller kravene i gjeldende lov- eller forskriftsbestemmelser i
hjemstaten for adgang til eller utøvelse av et yrke, som gir innehaveren rettigheter i henhold til disse
bestemmelsene, skal også behandles som slike kvalifikasjonsbevis under de samme vilkår som i første ledd. Dette
gjelder særlig dersom hjemstaten hever nivået for den utdanning som kreves for adgang til et yrke og for utøvelse
av dette yrket, og dersom en enkeltperson som har gjennomgått den tidligere utdanningen, som nå ikke oppfyller
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kravene i den nye kvalifikasjonen, drar fordel av ervervede rettigheter i henhold til nasjonale lov- eller
forskriftsbestemmelser; i slike tilfeller, og for anvendelsen av artikkel 13, blir den tidligere utdanningen av
vertsstaten å anse som å tilsvare nivået for den nye utdanningen.

_________________________________________________

Oppgaver
Faglig ansvar for arbeid knyttet til elektriske anlegg
Bygge og vedlikeholde elektriske anlegg
Faglig ansvar for reparasjon av elektrisk utstyr
Utføre reparasjon av elektrisk utstyr
Faglig ansvar for kontroll av elektriske anlegg
Utføre kontroll av elektriske anlegg
Faglig ansvar for offentlig kontroll av elektriske anlegg
og elektrisk utstyr
Utføre offentlig kontroll av elektriske anlegg og elektrisk
utstyr

Laveste kvalifikasjonsnivå
c)
b)
b)
b)
c)
b)
c)
c)
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