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Høringsbrev - forslag til endring av forskrift om elektroforetak og 
kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sender med dette på høring forslag til endring i forskrift 

19. juni 2013 nr. 739 om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og 

elektrisk utstyr (fek).  

 

Direktoratet foreslår at bestemmelsene i fek kapittel 4, 5 og 6, § 22 samt vedlegg 1, som gjennomfører 

EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet), utgår. 

Direktoratet foreslår i tillegg en endring i bestemmelsen som gjelder overtredelsesgebyr, og som i dag er 

regulert i § 23 tredje ledd. I tillegg foreslås det enkelte justeringer i §§ 2 og 3, hvis intensjon er å 

klargjøre enkelte av forskriftens krav.  

 

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet og EU-direktiv 2013/55/EU om endring av direktiv 2005/36/EF om 

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, er bestemt å gjennomføres ved en horisontal lov og forskrift. Lov 

om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) vil tre i kraft 1. januar 2018. Den nye 

loven og tilhørende forskrift, innebærer at ovennevnte bestemmelser i fek, blir overflødige.  

Saksbehandlingsreglene som kommer til anvendelse i forbindelse med midlertidig tjenesteytelse og 

etablering, vil heretter følge av yrkeskvalifikasjonsloven i stedet for fek kap. 4, 5 og 6.  

 

Direktoratets forslag til endring i fek § 23 tredje ledd om overtredelsesgebyr, innebærer at det tas inn en 

rekke momenter som kan tas i betraktning, både i vurderingen av om slikt gebyr skal ilegges og ved 

utmålingen av gebyrets størrelse.  

 

Høringsnotat, forslag til forskriftsendringer og liste over høringsinstanser, følger vedlagt.  

 

Høringsuttalelser kan sendes med e-post til postmottak@dsb.no, med kopi til gard.bonner@dsb.no.  

 

Frist for å sende inn høringssvar er 05. mars 2018. 

 

 Med hilsen 

for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

 

 

 

Cecilie Daae Torbjørn Hoffstad 

direktør avdelingsdirektør 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk. 
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