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Instruks for Faglig ansvarlig for installatører som leverer
tjenester i Tensio TS sine anlegg
Hensikt og omfang Hensikt og omfang

Instruksen beskriver krav og pliker for Faglig ansvarlig (Installatøren) som utfører oppdrag i Tensio TS sitt
lavspent forsyningsanlegg.

Ansvar og myndighet

For utførelse av tjenester i Tensio TS sine anlegg skal Rammeavtale for entreprenørtjenester i LS-nett
være underskrevet med tilhørende signerte tilleggsdokumenter til avtaledokumentet.
Installatøren er faglig ansvarlig for alt arbeid som utføres i Tensio TS sitt lavspennings forsyningsanlegg,
referert til norsk lov, forskrift samt Tensio TS sine interne instrukser knyttet til aktuelt arbeid.
Installatøren er ansvarlig for at relevant personell tilfredsstiller kravene i FEK. Dokumentasjon av
opplæringskurs, fagbrev, klareringer med mer skal være registrert i installatørens internkontrollsystem.
Det er en fordel at det i tillegg dokumenteres begrunnelse for egnethet/delegert myndighet.
o
o
o

Elektriker, montør gr. L, Montør gr. A eller Energimontør. For montasje av måler kreves spesiell
opplæring for Energimontør eller Montør gr. A.
Personell er egnet for å utføre AFA-rollen.
Har gjennomført årlig opplæring iht. FSE krav (FSE, Førstehjelp).

Installatøren gis myndighet til å klarere sitt personell for arbeid i Tensio TS sitt nett referert til inngått
avtale.
o Adgangstilatelse LS-anlegg
o Godkjenne AFA
o Ledsager
Forutsetningen for å gi godkjenning
• Registrert og godkjent i DSB sitt enhetsregistert for forsyningsanlegg lavspenning.
• Kompetansekravet i Vedlegg D01– HMS og kompetansekrav til rammeavtale for
entreprenørtjenester i LS-nett er gjennomgått.

Beskrivelse av krav
Faglig ansvarlige hos Installatøren
• Er ansvarlig for at det ikke utføres arbeid utover det som er beskrevet i Avtalen.
•

Er ansvarlig for at alle som utfører arbeid på vegne av Installatøren er registrert med de nødvendige
bemyndigelser og sørge for at de har gyldig HMS-kort (ByggID kort).

•

Skal sørge for at det kun benyttes kvalifisert personell (montører) som har deltatt i opplæring, bestått
opplæring, har mottatt Tensio TS sine instrukser og sørger for at disse etterleves.

•

Er ansvarlig for å ha rutiner for personell som slutter. Merk! Varsel sendes til representant hos Tensio
TS, slik at tilganger kan slettes.
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•

Er ansvarlig for at §10 FSE og SJA (Sikker Jobb Analyse) blir lagt til grunn for arbeidet og at dette
dokumenteres i installatørens internkontrollsystem.

•

Skal påse at avvik med personskader oppstått under oppdrag for Tensio TS meldes til Tensio TS i form
av innlasting av avviksrapport fra installatørens avvikssytem på våre hjemmesider
(https://ts.tensio.no/ under fane Proff).

•

Sørge for å ha etablert rutine for at dokumentasjon utføres iht. Avtalen og er Tensio TS i hende når
anlegget spenningsettes eller ved fullføring av oppdraget.

Skulle det oppstå nødsituasjoner eller behov for akutt rapportering av feil i netteiers anlegg kan Faglig
ansvarlige/Montør kontakte Tensio TS sin Driftssentral via gjeldende telefonnr oppgitt på våre
hjemmesider (https://ts.tensio.no/).
Ved alvorlige eller gjentagende avvik kan Tensio TS trekke tilbake enkelte adgangstillatelser eller trekke
hele avtalen med Installatør.

Fravik

Fravik fra denne instruks må være godkjent av Driftsleder i Tensio TS og kommunikasjonen for eventuelle
fravik sendes til driftsleder.ts@tensio.no.

Sted & dato

Firmanavn (BLOKKBOKSTAVER)

Installatørens underskrift
(faglig ansvarlig)
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