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1. Formål

1.1. Samfunn og næringsliv

Sikre bred tilførelse av sertifisert eltakstkompetanse og således bidra til å

 verne om liv og helse gjennom forebyggende tiltak mot elektrisk sjokk og brann i el-installasjoner

 forebygge el-skader på produksjonsutstyr, tekniske anlegg, bygninger, boliger, fritidseiendom og 
infrastruktur og således sikre driftskontinuitet for samfunn og næringsliv

 sikre objektiv kompetansetilførelse som sakkyndig oppnevnt, eller meddommer i retts- og/eller tvistesaker

 sikre sakkyndig kompetanse for part i en retts- eller tvistesak

 sikre en spesialisert eltakstkompetanse og kvalitetssikring i et bredt sammensatt elektromarked

 fastsette verdi på el-installasjoner ut ifra dagens regelverk/standarder og objektenes tilstand

 sikre en objektiv vurdering av skadeomfang etter brann, branntilløp, overspenningsskader og vann- og 
naturskader på el-installasjoner 

 klarlegge feilkilder og årsakssammenhenger ved hendelser eller registrerte avvik i eller feil på el-
installasjoner

1.2. Organisasjon/næringsliv

Sørge for tilførsel av sertifisert eltakstkompetanse og således sikre en spesialisert eltakstkompetanse, 

kvalitetssikring og verdiberegninger i et bredt sammensatt elektromarked, herunder rådgivende ingeniører, 

HMS-konsulenter, elektroinstallatører, byggtakstmenn, eltakstforetak, entreprenører, byggherre, offentlig 

forvaltning, eiendomsforvaltere, lokale el-tilsyn og sentrale tilsynsmyndigheter og interesseorganisasjoner.

1.3. Individ

 Kunne posisjonere seg i nåværende og framtidige jobber

 Sikre oppdatert kunnskap og ferdigheter

2. Omfang

Dette dokumentet skal tjene som offentlig referansedokument for sertifisering av eltakst-personell hos 

Norsk Sertifisering AS. Dokumentet stiller krav til kandidaters kompetanse, gjennomføring av eksamen og 

vedlikehold av sertifikater.

Sertifiseringsordningen gjelder for Eltakst næring og Eltakst bolig.

Dette Normative Dokumentet er eid av Norsk Sertifisering AS, www.norsksertifisering.no.

3. Jobbprofil og oppgavebeskrivelse

3.1. Eltakst næring

Eltakstpersonens oppgaver varierer avhengig av omfanget som gjelder for det aktuelle oppdraget. Eltakst næring 

omfatter kombinasjon av skadet installasjon og utstyr, til ren tilstandsvurdering av bygningsmassen relatert til 

næringsbygg, inkludert det elektriske anlegget og EKOM - installasjoner til nettanalyse av spesifikt utstyr, eller 

som ledd i en tilstandsvurdering, der det er registrert driftsforstyrrelser i installasjonen.

Eltakstpersonell har nødvendig kunnskaper og ferdigheter til å kunne bistå ved etablering og utvikling, 

vedlikehold og evaluering av internkontrollsystem for elektriske anlegg.

Eltakst kan omfatte skadet utstyr til skadet (skader) i installasjonen. Eltakstpersonell skal kunne bidra som 

«byggeleder» for det elektriske utbedringsarbeidet, for eksempel etter en brann, skade, eller annet. Den 

sertifiserte må ha forståelse for egen begrensning og innhente bistand der han mener det er relevant.

Referansenivået settes mot mandatet fra oppdragsgiver, eventuelt bistå oppdragsgiver i å utforme et mandat som 

er relevant for oppgaven.

Eltakstpersonell vil kunne bli rekvirert som uavhengig tredjepart (se punkt 5.2.6) ved skader eller hendelser på 

el-anlegg og elektrisk utstyr eller i forbindelse med risikovurderinger av disse, og tilsvarende ved tvister eller 

http://www.norsksertifisering.no
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rettslige konflikter mellom to eller flere parter. Viktige rekvirenter kan være advokater, boligkjøpere og -selgere,

borettslag og sameier, byggtakstmenn, Det lokale el-tilsyn, eiendomsmeglere, (elektro)entreprenører, 

forsikringsselskaper, kommuner, politiet, eiendomsforvaltere, byggherrer og bedrifter.

3.2. Eltakst bolig

Med eltakst bolig vil eltakstpersonell ha god kunnskap om både tilstandsvurdering, med henblikk på avhending 

av bolig, og ved kjøp av bolig.  Videre vil eltakstpersonell kunne benyttes i tvistesaker der det er nødvendig med

en tredjepartsvurdering. Ut over dette vil både brann og brannetterforskning være del av eltakstpersonellets 

grunnutdannelse, med hensyn til eltakst.

Eltakst bolig vil for eltakstpersonellets del også omfatte eierskiftesaker, bistand i rettsapparatet for synliggjøring 

av reell tilstand i et solgt objekt.

Eltakstpersonell vil kunne bli rekvirert som uavhengig tredjepart (se punkt 5.2.6) ved skader eller hendelser på 

el-anlegg og elektrisk utstyr eller i forbindelse med risikovurderinger av disse, og tilsvarende ved tvister eller 

rettslige konflikter mellom to eller flere parter. Viktige rekvirenter kan være advokater, boligkjøpere og -selgere,

borettslag og sameier, byggtakstmenn, Det lokale tilsyn, eiendomsmeglere, (elektro)entreprenører, 

forsikringsselskaper, kommuner, politiet, eiendomsforvaltere, byggherrer og bedrifter.

Helse, miljø og sikkerhet må ha svært høy prioritet i eltakstpersonellets vurderinger.

4. Adgang til sertifisering

Alle personer som ønsker det og som innfrir kravene til sertifisering, vil kunne bli sertifisert.

5. Betingelser for sertifisering og krav til kompetanse

5.1. Utfylt og signert søknadsskjema for sertifisering

5.2. Utdannelse og yrkeserfaring

5.2.1. Utdannelse og yrkeserfaring

Fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene og minst tre års relevant praksis 

fra bygging og vedlikehold av elektriske anlegg etter endt utdanning.

5.2.2. Kompetanseforutsetning for sertifisering

 Kandidater eltakst bolig skal være sertifisert i henhold til NEK 405-2

 Kandidater eltakst næring skal være sertifisert i henhold til NEK 405-1 og NEK 405-3

Kvalifiserte kandidater kan gå opp til eksamen uten nevnte sertifiseringer. Sertifiseringene må da foreligge 

senest 6 måneder etter bestått eksamen før utstedelse av eltakstsertifikater.

5.2.3. Opplæring

Gjennomført eltakstopplæring hos godkjent kursholder som dekker kompetansekravene gitt i punkt 6 i dette 

Normative dokumentet for sertifisering av eltakstpersonell.

Kurset, kursarrangøren og kursholder må være godkjent av sertifiseringsorganet for sertifiseringsordningen. 

Kurset må dekke de kompetansekravene som er gitt i punkt 6 i dette dokumentet.

 Eltakst bolig: 80 skoletimers kurs eltakst bolig eller 
kurs eltakst næring pluss 40 timers spesialisering eltakst bolig

 Kurs eltakst næring: 80 skoletimers kurs eltakst næring eller 
kurs eltakst bolig pluss 40 timers spesialisering eltakst næring

Undervisningsmetode: Alternative opplæringsformer til klasserom basert læring kan defineres i 

kursprogrammet. Bruk av alternative undervisningsformer skal være begrunnet og basert på risikovurderinger. 

Opplæringsformen må være egnet for formålet og være spesifisert i kursprogrammet.
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5.2.4. Bestått eksamen

Bestått eksamen som eltakstperson hos sertifiseringsorgan for som kan sertifisere etter dette Normative 

dokumentet.

5.2.5. Signert adferdskode (bevisstgjøring)

Signert på Adferdskoden (finnes hos sertifiseringsorganet):

Jeg forplikter meg til å

- innfri de reglene som til enhver tid gjelder for sertifiseringsordningen og bruk av sertifikatet, og jeg vil innfri de 

påleggene som måtte komme fra Norsk Sertifisering AS (NSAS)

- benytte mitt sertifikat aktivt og forelegge det i mitt arbeid som bevis på sertifisert kompetanse i de situasjonene 

dette blir påkrevd eller når det måtte falle naturlig

- utvikle min faglige kompetanse og være oppdatert innenfor sertifikatets fagområde

- kun referere til min sertifisering innenfor det arbeidsområdet som sertifisering gjelder

- ikke bruke sertifiseringen på en slik måte at sertifiseringsorganet eller sertifiseringsordningen kan bringes i vanry, 

eller fremsette påstander omkring sertifiseringen som sertifiseringsorganet kan oppfatte som villedende, 

misvisende eller uberettiget

- ikke gi uriktig, urettferdig eller upassende kritikk av faglige kollegaer og andre interesseparter

- gi råd som er objektive, relevante og korrekte

- unnlate upassende bruk til egen fordel og å ta urimelig fordel av en oppdragsgivers manglende viten eller erfaring

- registrere eventuelle klager jeg måtte motta i mitt arbeid innen sertifikatets gyldighetsområde og gjøre rede for 

klagene og på forespørsel fra NSAS

- akseptere at sertifikatutsteder er eneste eier av sertifikat utstedt i denne sertifiseringsordningen

- sørge for at all markedsføring av mine eltaksttjenester er sømmelig, lovlig, ærlig og faktabasert, og at den ikke 

inneholder sammenligning med andre profesjonelle aktører

- sørge for at utøvelse av mine el-taksttjenester er i samsvar med Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav 

for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK)

- opptre på en ryddig og profesjonell måte, med vekt på å gi en uhildet faglig taksering

- utarbeide takstrapport som på en tydelig måte beskriver eventuelle avvik med henvisning til hjemmelskode i 

relevant lovverk

- ikke stille krav under utøvelsen av min rolle som takstperson som faller utenfor sertifiseringsomfanget

- ikke bruke sertifikatet på en misvisende måte

- umiddelbart informere NSAS om forhold som kan påvirke min mulighet til å fortsette å oppfylle kravene

- avslutte alle aktiviteter som inneholder referanser til sertifiseringsorganet eller sertifisering i forbindelse med en 

eventuell suspensjon eller tilbaketrekking av sertifiseringen og returnere sertifikatet

5.2.6. Krav til uavhengighet og integritet

Sertifisert eltakstperson kan ikke påta seg oppdrag som uavhengig tredjepart (se jobbprofil) i tilfeller der det kan 

oppstå interessekonflikter, eller der det kan rettes rimelig tvil om eltakstpersonens uavhengighet i oppdraget.

Eltakstpersonen skal vurdere egen uavhengighet ut fra sitt forhold til oppdragsgiver, berørte parter og til 

eiendeler eller løsøre som omfattes av saken. Eltakstpersonen skal i tvilstilfeller vurdere dette ut fra egne 

økonomiske eller finansielle interesser, nære relasjoner eller slektskap til oppdragsgiver eller andre berørte 

parter, tidligere oppdrag som har eller kan ha relevans for oppdraget og/eller andre forhold som kan skape tvil 

om eltakstpersonens uavhengighet.
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6. Krav til kunnskap og ferdigheter

6.1. Kunnskapsnivåer

Kravene til kunnskap og ferdigheter vil

 danne grunnlag for utarbeidelse og godkjennelse av kurs

 danne grunnlag for utarbeidelse av eksamensoppgaver og bedømming av eksamensbesvarelser

 gi kandidatene mulighet til å kunne sette seg tilstrekkelig inn i pensumet før kurs/eksamen og ved selvstudier

 I tabellene under benyttes følgende koder for krav til kunnskap (taksonomi):

Nivå Kunnskapsnivå Ferdighetsnivå

A Generell Grunnleggende kjennskap til 

kompetanseområdet

Være i stand til å kunne identifisere kompetanseområdets 

fagmiljø og anvendelsesområde overfor annen part 

(kolleger, kunder, sensor og andre interesseparter).

B I stand til Være i stand til å kunne forstå og forklare

kompetanseområdet.

Være i stand til å kunne forklare kompetanseområdet til, 

og gjøre det forståelig for annenpart (kolleger, kunder, 

sensor og andre interesseparter)

C Detaljert Detaljert kunnskap om kompetanse-

området

Være i stand til å kunne anvende kompetanseområdet i 

daglig virke, dvs. praktisk bruk

D Meget 

detaljert

Inngående kunnskap om kompetanse-

området

Være i stand til å kunne anvende kompetanseområdet i 

daglig virke og analysere og evaluere resultatene fra det.
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1. Sidemannskontroll av taksering Være i stand til å kunne vurdere behovet for og beskrive sidemannskontroll, identifisere 

aktuelle fagmiljøer og selv kunne utføre sidemannskontroll innenfor det faglige område.

Behov: Kriterier. Utførelse: Metode.

Initiert av kontrollør eller oppdragsgiver og utføres av en annenpart.

C

2. Klarlegge feilkilder og 

årsakssammenhenger ved 

hendelser eller registrerte avvik 

i eller feil på el-installasjoner

Ved hjelp av referanseføringer og eventuelle måleinstrumenter skal kandidaten kunne vurdere 

årsaken til avvik / tilstand.

C/D

3. Fastsette verdi på el-

installasjoner ut fra dagens 

regelverk/standarder og 

objektenes tilstand

Skal kunne vurdere estimerte kostnader for å sette objektet i «tilstandsnivå 0 (NS 3424). C

4. Spesifisere oppdrag basert på 

behov eller forespørsel

Være i stand til å vurdere behov for, formålet med, omfanget av og mandatet/ansvaret for 

kontroll og rapportering.

C

5. Etikk Være i stand til å ivareta liv og helse som førende faktorer C

6. Komponent og 

dokumentforståelse

Kjennskap til farlige produkter, god kjennskap til føringer f.eks. i bladet «Elsikkerhet» fra 

myndighetene (DSB) og www.farligeprodukter.no.

B

7. Merking av komponenter Være i stand til å kunne fastslå begrensninger, ha normforståelse og kunne bestemme 

godkjenningsområder for produkter på flere områder, avhengig av tester, standarder etc.

C

8. Vurdere karakteristikker på 

vern og annet elektrisk utstyr

Være i stand til å kunne vurdere karakteristikker på vern og annet elektrisk utstyr.

Forstå betydningen av å innhente opplysninger fra kvalifisert kompetanse.

C

B

9. Vurdering av belastning av 

kabler

Kjennskap til tabeller i NEK 400, samt eventuelle egne krav i Tavlenormen og NEK IEC 

61439 (439).

D

10. Vurdere atmosfæriske 

overspenninger mot andre typer

overspenninger

Være i stand til å vurdere atmosfæriske overspenninger mot andre typer overspenninger.

Være i stand til å vurdere overspenningstyper, ex flytende nullpunkt i TN nett.

Være i stand til å vurdere behov for å lynvernanlegg.

Være i stand til å kunne identifisere kompetanse og verktøyet som skal til.

B

B

B

B

11. Måling og gjennomgang av 

prosjekteringsgrunnlag

Være i stand til å vurdere prosjektstyringsverktøy og annen prosjektering og forstå 

måleinstrumentenes begrensninger og behov for kalibreringer og egenkontroller.

B

12. Vurdering av brannklasser av 

bygg

Være i stand til å kunne vurdere om det er etablert korrekt dokumentasjon av elektriske 

produkter / elektrisk utstyr montert i de aktuelle brannklassene.

B

13. Vurdering av risikoklasser av 

bygg

Være i stand til å kunne vurdere om det er etablert korrekte produkter som er dokumentert 

innenfor de aktuelle risikoklassene, for eksempel krav til brannvarsling eller «teknisk bytte», 

kunne lese et brannkonsept.

B

14. Brannetterforskning 1. Kjennskap til metallers smeltepunkt, hjelpemidler til bevisførsel, for eksempel «Røntgen» av 

brent elektrisk utstyr.

C

15. Brannetterforskning 2. Være i stand til å kunne vurdere lysbuer og forskjeller på temperaturgrenser på disse og 

analysere konsekvensen av nevnte påvirkningsfaktorer.

D

16. Brannetterforskning 3. Være i stand til å kunne gjennomgå relevante momenter i «handbok i brannetterforskning», 

sjekklister, rapporteringer med mer, og evaluere bruk av dette i etterforskning og rapportering.

Kunnskap om Nordic firemanual + KRIPOS sine evalueringsgrader.

C

17. Brannetterforskning 4. Være i stand til å kunne gjennomgå og evaluere politiets nullbilder som bevisgrunnlag.

Være i stand til å kunne gjennomgå og evaluere politiets dokumentlister som 

informasjonsgrunnlag i den videre etterforskningen.

Kunne forstå betydningen av kognitiv bias og vitnepsykologi i etterforskning.

D

C

A

18. Forsikringsforhold Være i stand til å kunne forstå og anvende begrepet avkortingsregler.

Kjennskap til forsikringsavtaleloven (FAL) og regressmuligheter – krav fra selskapene.

Kjennskap til forsikringsvilkår mellom partene.

Kunne forstå betydningen av særvilkår og andre relevante krav i forsikringsvilkårene.

C

B

B

B
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Kunne forstå betydningen og konsekvensen av urimelige avtaleforhold og forventet reaksjon i 

spesielle sammenhenger

Kunne forstå betydningen av mandatbegrensninger og konsekvensen med hensyn til etiske 

krav

C

C

19. Anvendelse av lover, forskrifter 

og privatrettslig regelverk i 

eltaksering og etterforskning.

Være i stand til å kunne forstå sammenhengen mellom lov, forskrift og privatrettslig regelverk,

som for eksempel normer og standarder.

Kunne identifisere relevant regelverk for oppgaven og hjemle funn.

B

C

20. Brannklassifisering av kabler Forstå forskjell på brannklassifisering av kabler og være i stand til å kunne redegjøre for 

brannklassifisering og brannbelastning av kabler.

D

21. Gjenkjenne og forstå 

sammenhengen mellom de 

ulike delene av NEK 400 og 

NEK 405.

Kunne forstå og forklare oppbygging og praktisk bruk av NEK 400.

Skal ha god kjennskap til NEK 405. serien

D

C

22. Gjenkjenne sikkerhetskrav og 

sikkerhetsforhold ut fra ulike 

forutsetninger som alder og 

funksjonshemming.

NS- 11001,1+2: Forstå standardenes formål og omfang i relasjon til elektro. B

23. Internkontroll elektro Kandidaten skal kunne vurdere om det finnes internkontrollsystem for elektro i virksomheten/ 

borettslaget / sameiet / eventuell annen konstellasjon med krav til IK elektrosystem, dvs. 

evaluere og etablere IK-systemet mot elektroregelverket og aktuell installasjon.

D

24. Vurdere og gjennomføre 

installasjoner utført i henhold til 

NEK 400

Være i stand til å vurdere ny installasjon med basis i NEK 400, eventuelt annet grunnlag, og 

kunne dokumentere det.

D

25. Evaluere relevante 

dokumentasjonskrav i NEK 

400 vs. FEL

Være i stand til å kunne evaluere dokumentasjonskrav ihht. del 1,3,6,7 og 8 i NEK 400 vs. 

FEL §§10 og 12

D

26. Kunne forstå behov for å lukke 

avvik i henhold til NEK 400

Være i stand til å tolke, forstå og å kunne lukke avvik beskrevet i inspeksjonsrapporter. 

Lukking av avvik skal være utført på en slik måte at det ikke går på bekostning av produktets 

sikkerhet og garantier.

C

27. Identifisere valgt materiale og 

om bruken er i samsvar med 

kravene i FEL og FEU

Forstå sikkerhetskrav til materialer og leveranse ihht. sikkerhetskrav fastsatt i lov, forskrift og, 

norm/ standard.

Kunne identifisere valgt materiale og om bruken er i samsvar med kravene i FEL §1,12 og 

FEU

B

C

28. Eltilsynslov Kjennskap til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, forskjellige forskrifter 

under loven, for eksempel FEL, FEU, FEMU, FSE, FEK m. Flere

D

29. Risikovurdering Være i stand til å kunne gjøre vurderinger basert på NEK 400 tabell 51 A om risikovurdering 

og ytre påvirkninger etter utdanningen.

D

30. Vurdere innbrenningstid treverk Være i stand til å kunne vise til retningslinjer for innbrenning i treverk og synliggjøring av 

hvor lenge det har brent i gitte treverksorter.

B

31. Behandling og merking av 

bevismateriale

Kunne forstå og være klar over muligheter til bevisforspillelse og manipulering. B

32. Evaluere kvalifikasjoner og 

kompetanse innenfor 

elektrofaget 

Tilstrekkelig kunnskap om FEK (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid 

knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr), til å kunne veilede involverte parter og til å 

kunne evaluere kvalifikasjoner og kompetanse innenfor elektrofaget.
C

33. Kunne identifisere dårlig 

nettkvalitet

Kandidaten skal kunne identifisere informasjon fra brukere av elektriske anlegg om mulighet 

for dårlig nettkvalitet og driftsproblemer / driftsforstyrrelser, kandidaten skal kunne anbefale 

tiltak.

C
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34. Eltakstpersonen i retten, 

juridiske betraktninger.

Eltakstpersonen skal ha kjennskap til rettsapparatets funksjon, forskjell på sakkyndig vitne og 

vitnestatus, erfaringer fra rettsapparatet, der kandidaten også kan bli oppnevnt som 

rettsoppnevnt sakkyndig vitne, alternativt sakkyndig meddommer.
C

35. Fremmedord Forklaring av enkelte fremmedord ofte benyttet i juridisk sammenheng, eks. Notoritet, 

probono, legalitetsprinsippet, sakkyndig, lispidiens, kontradiksjon.

B

36. Kabel- og lederes kvalitet Kunne redegjøre for kablenes og lederes oppbygging og levetid, samt kunne redegjøre for og 

vurdere eventuelle påvirkninger som vil kunne redusere levetiden. Vurdere eventuell skade og 

alder, fuktighet, aldring, temperatur og «threeing».
D

37. Termografi Kandidaten skal kunne gjøre seg nytte av termografi som et verktøy for verifisering av 

forlegning av varmekabler, som verktøy for verifisering av temperaturer i sikringsskap og 

installasjon for øvrig, i det vesentlige åpen installasjon, men også skjult vil bli eksemplifisert 

på kurset. Kandidaten skal også ha kjennskap til sertifiseringsordninger for termografi. I det 

vesentlige er det da ITC og NEK 405.1 det vil bli orientert om.

B

38. Eltakst i praksis Kandidaten skal ha kjennskap til eltakst i praksis, som for eksempel tingskade når det gjelder 

elektrisk eller elektromedisinsk utstyr, eltakst som tilstandsvurderingsverktøy og 

kapasitetsvurderinger, skjønn, eierskiftesaker med mer.  Kandidaten skal også ha kunnskap om

krav til spesialkompetanse i relasjon til internkontroll av elektromedisinsk utstyr.

C
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1. Sidemannskontroll av 

eltaksering

Være i stand til å kunne vurdere behovet for og beskrive sidemannskontroll, identifisere 

aktuelle fagmiljøer og selv kunne utføre sidemannskontroll innenfor det faglige området.

Behov: Kriterier. Utførelse. Metode.

Initiert av kontrollør eller oppdragsgiver og utføres av en annenpart.

C

2. Klarlegge feilkilder og 

årsakssammenhenger ved 

hendelser eller registrerte 

avvik i eller feil på el-

installasjoner

Ved hjelp av referanseføringer og eventuelle måleinstrumenter skal kandidaten kunne vurdere 

årsaken til avvik / tilstand.

C/D

3. Fastsette verdi på el-

installasjoner ut fra dagens 

regelverk/standarder og 

objektenes tilstand

Skal kunne vurdere estimerte kostnader for å sette objektet i «tilstandsnivå 0 (NS 3424). C

4. Spesifisere oppdrag basert 

på behov eller forespørsel

Være i stand til å vurdere behov for, formålet med, omfanget av og mandatet/ansvaret for 

kontroll og rapportering.

C

5. Etikk Ivaretagelse av liv og helse som førende faktorer C

6. Komponent og 

dokumentforståelse

Kjennskap til farlige produkter, god kjennskap til føringer for eksempel i bladet «Elsikkerhet» 

fra myndighetene (DSB) og www.farligeprodukter.no.

C

7. Merking av komponenter Være i stand til å kunne fastslå begrensninger, ha normforståelse og kunne bestemme 

godkjenningsområder for produkter på flere områder, avhengig av tester, standarder etc.

C

8. Vurdere karakteristikker på 

vern og annet elektrisk 

utstyr 

Være i stand til å kunne vurdere karakteristikker på vern og annet elektrisk utstyr.

Forstå betydningen av å innhente opplysninger fra kvalifisert kompetanse.

C

B

9. Vurdering av belastning av 

kabler

Kjennskap til tabeller i NEK 400, samt eventuelle egne krav i Tavlenormen og NEK IEC 

61439 (439).

D

10. Vurdere atmosfæriske 

overspenninger mot andre 

typer overspenninger 

Være i stand til å vurdere atmosfæriske overspenninger mot andre typer overspenninger.

Være i stand til å vurdere overspenningstyper, ex flytende nullpunkt i TN nett.

Være i stand til å vurdere behov for å lynvernanlegg.

Være i stand til å kunne identifisere kompetanse og verktøyet som skal til.

B

B

B

B

11. Måling og gjennomgang av 

prosjekteringsgrunnlag 

Være i stand til å vurdere prosjektstyringsverktøy og annen prosjektering og forstå 

måleinstrumentenes begrensninger og behov for kalibreringer og egenkontroller.

B

12. Vurdering av brannklasser

av bygg

Være i stand til å kunne vurdere om det er etablert korrekt dokumentasjon av elektriske 

produkter / elektrisk utstyr montert i de aktuelle brannklassene.

B

13. Vurdering av risikoklasser 

av bygg

Være i stand til å kunne vurdere om det er etablert korrekte produkter som er dokumenterte 

innenfor de aktuelle risikoklassene, for eksempel krav til brannvarsling eller «teknisk bytte», 

kunne lese et brannkonsept.

B

14. Brannetterforskning 1. Kjennskap til metallers smeltepunkt, hjelpemidler til bevisførsel for eksempel «Røntgen» av 

brent elektrisk utstyr.

C

15. Brannetterforskning 2. Være i stand til å kunne vurdere lysbuer og forskjeller på temperaturgrenser på disse og 

analysere konsekvensen av nevnte påvirkningsfaktorer.

D

16. Brannetterforskning 3. Være i stand til å kunne gjennomgå relevante momenter i «handbok i brannetterforskning», 

sjekklister, rapporteringer med mer og evaluere bruk av dette i etterforskning og rapportering.

D

17. Brannetterforskning 4. Være i stand til å kunne gjennomgå og evaluere politiets nullbilder som bevisgrunnlag.

Være i stand til å kunne gjennomgå og evaluere politiets dokumentlister som 

informasjonsgrunnlag i den videre etterforskningen.

Kunne forstå betydningen av kognitiv bias og vitnepsykologi i etterforskning.

D

C

A

18. Forsikringsforhold Være i stand til å kunne forstå og anvende begrepet avkortingsregler. C
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Kjennskap til forsikringsavtaleloven (FAL) og regressmuligheter – krav fra selskapene.

Kjennskap til forsikringsvilkårsavtale mellom partene.

Kunne forstå betydningen av særvilkår og andre relevante krav i forsikringsvilkårene.

Kunne forstå betydningen og konsekvensen av ureglementert faglig utførelse og forelegge 

faglige vurderingene overfor forsikringsselskapet og gi selskapet grunnlag for bestemmelse om

regresskrav.

Kunne forstå betydningen av mandatbegrensninger og konsekvensen med hensyn til etiske 

krav

B

B

B

C

B

19. Anvendelse av lover, 

forskrifter og privatrettslig 

regelverk i el-taksering og 

etterforskning.

Være i stand til å kunne forstå sammenhengen mellom lov, forskrift og privatrettslig regelverk 

som for eksempel normer og standarder.

Kunne identifisere relevant regelverk for oppgaven og hjemle funn.

B

C

20. Brannklassifisering av 

kabler

Forstå forskjell på brannklassifisering av kabler og være i stand til å kunne redegjøre for 

brannklassifisering og brannbelastning av kabler.

D

21. Gjenkjenne og forstå 

sammenhengen mellom de 

ulike delene av NEK 400 og 

NEK 405.

Kunne forstå og forklare oppbygging og praktisk bruk av NEK 400.

Skal ha god kjennskap til NEK 405. serien

C

C

22. Gjenkjenne sikkerhetskrav 

og sikkerhetsforhold ut fra 

ulike forutsetninger som 

alder og funksjonshemming.

NS- 11001,1+2: Forstå standardenes formål og omfang i relasjon til elektro. B

23. Internkontroll elektro Kandidaten skal kunne vurdere om det finnes noe internkontrollsystem for elektro i 

virksomheten/ borettslaget / sameiet / eventuell annen konstellasjon med krav til IK 

elektrosystem, dvs. evaluere og etablere IK systemet mot elektroregelverket og aktuell 

installasjon.

D

24. Vurdere og gjennomføre 

installasjoner utført i 

henhold til NEK 400

Være i stand til å montere ny installasjon med basis i NEK 400, eventuelt annet grunnlag, og 

kunne dokumentere det.

D

25. Evaluere relevante 

dokumentasjonskrav i NEK 

400 vs. FEL

Være i stand til å kunne evaluere dokumentasjonskrav ihht. del 1,3,6,7 og 8 i NEK 400 vs. 

FEL §§10 og 12

D

26. Kunne forstå behov for å 

lukke avvik i henhold til 

NEK 400

Være i stand til å tolke, forstå og å kunne lukke avvik beskrevet i inspeksjonsrapporter. 

Lukking av avvik skal være utført på en slik måte at det ikke går på bekostning av produktets 

sikkerhet og garantier.

C

27. Identifisere valgt materiale 

og om bruken er i samsvar 

med kravene i FEL og FEU

Forstå sikkerhetskrav til materialer og leveranse ihht. sikkerhetskrav fastsatt i lov, forskrift og, 

norm/ standard.

Kunne identifisere valgt materiale og om bruken er i samsvar med kravene i FEL §1,12 og 

FEU

B

C

28. Eltilsynslov Kjennskap til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, Forskjellige forskrifter 

under loven, for eksempel FEL, FEU, FEMU, FSE; FEK m. flere

B

29. Risikovurdering Være i stand til å kunne gjøre vurderinger basert på NEK 400 tabell 51 A om risikovurdering 

og ytre påvirkninger etter utdanningen.

D

30. Vurdere innbrenningstid 

treverk

Være i stand til å kunne vise til retningslinjer for innbrenning i treverk og synliggjøring av 

hvor lenge det har brent i gitte treverksorter.

B

31. Behandling og merking av 

bevismateriale

Kunne forstå og være klar over muligheter til bevisforspillelse og manipulering. B
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32. Evaluere kvalifikasjoner og 

kompetanse innenfor 

elektrofaget 

Tilstrekkelig kunnskap om FEK (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid 

knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr), til å kunne veilede involverte parter og til å 

kunne evaluere kvalifikasjoner og kompetanse innenfor elektrofaget.

C

33. Kunne identifisere dårlig 

nettkvalitet

Kandidaten skal kunne identifisere informasjon fra brukere av elektriske anlegg om mulighet 

for dårlig nettkvalitet og driftsproblemer / driftsforstyrrelser, kandidaten skal kunne anbefale 

tiltak.

C

34. Eltakstpersonen i retten,

juridiske betraktninger. 

Teknikk og taktikk. 

Eltakstpersonen skal ha kjennskap til rettsapparatets funksjon, forskjell på sakkyndig vitne og 

vitnestatus, erfaringer fra rettsapparatet der kandidaten også kan bli oppnevnt som 

rettsoppnevnt sakkyndig vitne, alternativt sakkyndig meddommer.

C

35. Energiforbruk

Måleravlesning, 

Forskjeller i instrumentbruk 

og nøyaktighetsklasser.

Kandidaten skal kunne forklare forskjell på energi og effekt på «strømregningen». Kandidaten 

skal kjenne til geografiske forskjeller i landet på nettleie, mva regler og ikke minst fatsledd for 

produksjonsbedrifter.

Kandidaten skal kunne manuelt beregne energiforbruket basert på faktor k.

Kandidaten skal kjenne til forskjeller i nøyaktighetsklasser på målertransformatorer, noe som 

vil gi forskjeller i avlesning på måler og ordinære måleinstrumenter som logger forbruk.

Direktemålte anlegg, vs. trafomålte, grenseverdier.

C

C

C

36. Fremmedord Forklaring av enkelte fremmedord ofte benyttet i juridisk sammenheng, eks. Notoritet, 

probono, legalitetsprinsippet, sakkyndig, Lipidiens,  kontradiksjon.,

B

37. Kabel- og lederes kvalitet Kunne redegjøre for kablenes og lederes oppbygging og levetid, samt kunne redegjøre for og 

vurdere eventuelle påvirkninger som vil kunne redusere levetiden. Vurdere eventuell skade og 

alder, fuktighet, aldring, temperatur, «threeing».
D

38. Termografering / termografi Kandidaten skal ha NEK 405.1 sertifisering og kunne vurdere spesielt varmekablers 

forlegning, men hensyn til eventuell forlegning. Må tilfredsstille krav til kontroll av 

næringsbygg og kraftkrevende laster, som for eksempel ventilasjonsanlegg (inkl.) 

varmeelementer, fellesanlegg, kjøling med mer.

D
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7. Eksamen

7.1. Eksamensstruktur

Eksamensoppgaver skal utarbeides av kompetent personell i henhold til et fast, offentliggjort format, se nedenfor.

Eksamen består av to hoveddeler, teori og praksis. Eksamensstrukturen skal framgå av offentlig veiledning for 

eksamen som er publisert på sertifiseringsorganets nettside.

Det er angitt poengkrav for hver oppgave og samlet for den teoretiske hoveddelen og for den praktiske 

hoveddelen.

Teoridelen og praksisdelen blir vurdert uavhengig av hverandre. Det betyr at det ved stryk i en av delene, er det 

ikke nødvendig å ta opp igjen den delen som er bestått.

Eksamen består 3 teorioppgaver (hoveddel 1) og praksisoppgaver (hoveddel 2)

1. Flervalgsoppgaver – 10 spørsmål med 4 svaralternativer

2. Kunnskapsoppgave – 5 kunnskapsspørsmål basert på to eller flere observasjoner fra takst i bolig eller næring

3. Analyseoppgave – Identifisere og analysere avvik ut fra forelagte utsagn

4. Praksisoppgaver – Kandidaten skal redegjøre for avvik med tilstandsgrader og evt. utbedringstiltak ut fra en 

situasjon/hendelse og forelagte objekter eller bilder

8. Sertifisering og offentliggjøring

8.1. Sertifisering

Sertifisering kan foretas innen 12 måneder etter eksamen. På sertifiseringstidspunktet skal alle kvalifikasjons

kravene og andre forutsetninger for sertifisering (www.norsksertifisering.no) være oppfylt. Sertifikatets 

gyldighetstid er 3 år fra utstedelse.

8.2. Sertifikat

Etter at kandidaten har bestått eksamen og innfridd øvrige krav til sertifisering, vil det bli utsted et sertifikat som 

er tilgjengelig på Norsk Sertifiserings portal MittSertifikat.no. Det kan også bestilles et sertifikat i lommeformat.

8.3. Offentliggjøring

Sertifiserte eltakstpersoner blir offentliggjort på Norsk Sertifiserings nettside med fullt navn, sertifikatnummer og

utløpsdato for sertifikatet.

9. Vedlikehold av kompetanse og resertifisering av sertifikat

9.1. Rapportering

9.1.1. Årlig rapportering

Sertifikatinnehaveren skal:

a) vedlikeholde den tilegnede kunnskapen under sertifikatperioden og holde seg oppdatert på nye regler innen 

fagområdet

b) rapportere antall utførte takseringer og oppdragsliste for rapporteringsåret som kan bekrefte minst 80 timer 

som eltakstperson i henhold til gjeldende retningslinjer. Sertifiseringsorganet kan be om mer detaljert oversikt

evt. med referansepersoner hvis det anses nødvendig. Rapportering skal skje innen første februar påfølgende 

år. Rapporteringen blir behandlet særskilt av sertifiseringsorganet. Sertifiseringsorganet skal velge en eller 

flere rapporter ut fra oppdragsliste. Denne rapporteringen skal 

- sikre at rapportene som sendes inn til vurdering er representativ for eltakstpersonens arbeid

- dokumentere på en upartisk måte at inspektøren har utført antall påkrevde timer

- sikre at rapportene som blir levert inn til vurdering er identisk med rapport som er levert oppdragsgiver

c) sende inn til sertifiseringsorganet en årsrapport inklusive en eller flere fullstendige rapporter fra gjennomførte

takseringer som sertifiseringsorganet har valgt ut fra rapporteringsåret. Rapportene blir vurdert konfidensielt

http://www.norsksertifisering.no
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d) betale et årsgebyr etter gjeldende satser som er angitt på nettsidene til Norsk Sertifisering AS. Årsgebyret skal

dekke kostnader i forbindelse med gjennomgåelse av års- og takseringsrapporter, klage- og ankebehandling 

på sertifiserte eltakstpersoner, validering av ordningen (sikre at den har gyldighet og er i samsvar med dens 

formål) og administrasjon av ordningen. Fakturering skjer normalt i februar måned

e) opptre i henhold til adferdskode

f) gyldig ansvarsforsikring

g) sørge for å holde sin profil oppdatert på Norsk Sertifiserings portal MittSertifikat.no.

Sertifikatinnehaveren skal bekrefte oppfyllelse av ovenstående punkter og ved å fylle ut en årsrapport som sendes

til sertifiseringsorganet innen 1. mars påfølgende år. Dersom sertifikatinnehaveren ikke oppfyller punktene a, b 

og c, kan han/hun måtte gjennomgå en ny prøve for å beholde sertifikatet.

9.2. Resertifisering

Resertifisering skjer hvert tredje år etter samme opplegg som sertifisering, se punktene 7 og 8.

Krav til resertifisering

 Deltatt på to dagers oppdateringskurs godkjent av sertifiseringsorganet.

 Eksamen etter samme modell som ved sertifisering

 Utfylt søknad om resertifisering på portalen MittSertifikat.no.

 Undertegnet adferdskode.

 Erklæring på at kandidaten ikke har mottatt noen klager innenfor sertifikatets område. Alternativt skal 
kandidaten redegjøre for hvilke klager som er mottatt og hvordan de har blitt behandlet.

Når kravene i dette punktet er innfridd, kan fornyelse av sertifikat foretas. Fornyet sertifikat er gyldig i 3 år. 

Resertifisering av sertifikat kan foretas inntil 6 måneder før sertifikatutløp eller 6 måneder etter at gyldigheten av 

sertifikatet som er utløpt. Følgende regler gjelder:

 6 måneder før utløp: Dato for utstedelse er utløpsdatoen for sertifikatet som skal fornyes. Det nye 
sertifikatet er ikke gyldig før utløpsdatoen til det utgåtte sertifikatet.

 6 måneder etter utløp: Sertifikatet er ikke lenger godkjent, men kandidaten kan gjenoppta sertifiseringen 
innen 6 måneder etter utløpsdato for det gamle sertifikatet. Utstedelsesdatoen er dato for godkjennelse av 

resertifiseringen.

10. Forvaltning av det normative dokumentet

Det offentlige dokumentet forvaltes av Norsk Sertifisering AS, Postboks 73, 1325 Lysaker.

Dokumentets krav til kunnskap og ferdigheter er tilgjengelige på hjemmesidene til Norsk Sertifisering AS og til 

Elektroskolen AS.

Dokumentet er utarbeidet av teknisk komite, bestående av:

Komiteleder: Frode Ervik Pettersen, daglig leder, Norsk Sertifisering AS

Komitemedlem: Jon Henrik Leere, daglig leder, Elektroskolen AS

Komitemedlem: Pål Aafos Mathisen, faglig leder, Sofienberg Elektro AS

Komitemedlem: Gunnar Erlandsen, prosjektkoordinator elektro, Ullevål Sykehus

Komitemedlem: Rolf Wedø, faglig leder, Elektro Trøndelag AS
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