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6     FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE  

ANLEGG OG ELEKTRISKE UTSTYR

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
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