
SPØRSMÅL OM REGELVERKET FOR ELEKTRISKE INSTALLASJONER  
 
 

1. Hva er "DSB" og hva er DSB sin oppgave i forhold til elektrofagene ? 
 

2. Hva er forskjellen på en lovtekst, en forskrift og en "norm" ? Hvem er det som kan gi ut 
en lovtekst ? Hvem er det som kan gi ut en forskrift ? Hvem er det som kan gi ut en 
norm ? 

 
3. Hva heter den loven som setter rammer rundt bruken av elektriske installasjoner og 

elektrisk utstyr i Norge ? Kan man lese i denne loven hva slags elektrisk utstyr man kan 
bruke i et hus ? 

 
4. Hva er FEL- Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg ? Hva er det den handler om, 

og hva bruker vi den til ? 
 

5. Hva er NEK400:2010 ? Denne normen skal revideres og bli til NEK400:2014 i løpet av 
juni 2014. Er det store endringer som skal skje ? Hva handler denne revisjonen om ? 

 
6. Hva handler "Forskrift om elektrisk utstyr" om og i hvilke sammenhenger bruker vi 

denne ? Hva står det egentlig i denne forskriften ? 
 

7. Hva handler "sikkerhetsforskriften" om ? Hvem er det som gitt ut denne ? 
 

8. Hva handler "kvalifikasjonsforskriften" om ? Hvem er det som har gitt ut denne og hva 
brukes den til i praksis ?  

 
9. Hva handler "Arbeidsmiljøloven" om og hvem er det som har utgitt denne ? Hvem er 

det som har som ansvar "å se til" at arbeidsmiljølovens bestemmelser blir fulgt ? 
 

10. Hva er "maskinforskriften", hva står det i den og hvem er det som har utarbeidet 
innholdet i denne forskriften og gitt den ut i Norge ? 

 
11. Hva er NEK EN 60204-1 og hva er det denne handler om ? Hvem er det som har 

utarbeidet innholdet i denne og hvem er det som har gitt ut denne i Norge. 
 

12. Du er hos en leverandør og skal hente noe elektrisk utstyr. Det ene utstyret er tydelig 
merket med bokstavene CE mens den annen ikke har en slik merking. Har dette noen 
praktisk betydning ? 

 
13. En bedrift stavanger skal utføre et anleggsarbeide i Danmark og i den forbindelse så har 

man tenke å sende ned en hel del utstyr. Dette innbefatter også en boligbrakke med en 
del elektrisk utstyr. Kan dette gå bra ?  

 
14. Firmaet Stavanger Kuldeautomasjon skal sette opp et automatisert anlegg for et større 

kuldeanlegg i Bremen, Tyskland. Man har til hensikt å bygge opp det automatiserte 
anlegget i en container her i Stavanger og så transportere den ned til Tyskland for 
montering og i gang kjøring. Kan dette la seg gjøre ? Er det noe spesielt man må være 
oppmerksom på.  

 
15. Hva menes med "det lokale elektrisitetstilsyn" og hvem er det som ivaretar denne 

funksjonen i Stavangerdistriktet ?  


