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Forord 

Normserien NEK 405 er utarbeidet av normkomite NEK/NK 219. Normene i serien har vært 
bekjentgjort og vært gjenstand for høring i samsvar med gjeldende regler for utarbeidelse og 
fastsettelse av norske elektrotekniske normer. Normserien ble opprinnelig fastsatt som norsk 
elektroteknisk norm av styret i Norsk Elektroteknisk Komite den 30. mai 2008. 

NEK 405-serien, med unntak av NEK 405-1, ble revidert siste halvdel i 2013. Bakgrunnen for 
revisjonen var primært endringer i regelverket. Forskrift om elektroforetak og 
kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, som trådte i kraft 
1. juli 2013, introduserte krav til virksomheter, faglig ansvarlige og personell som skal utføre 
kontroll av elektriske anlegg for andre. Videre stiller forskriften krav om registreringsplikt for 
slike virksomheter. 

Det er også gjennomført justeringer som innebærer valgfrihet i forhold til sertifisering. Disse 
endringene anses å være til gunst for partene som ligger innenfor normseriens virkeområde. 
Til sist har det vært enkelte språklige justeringer, der dette har vært påkrevd. Justeringene 
som er foretatt har hatt full oppslutning i normkomite NK 219, hvor partsinteressene er 
representert.  

Revidert og foreliggende utgave av denne normen ble fastsatt av NEKs styre xx. april 2014  

  

NEK, Lysaker xx. april 2014 



HØRIN
GSDOKUMENT 

Ikk
e e

nd
eli

g s
tan

da
rd

 – 3 – NEK 405-2-1:2014 

Innledning 

En betydelig andel av bygningsbrannene i Norge er forårsaket av feil i det elektriske anlegget 
eller feil bruk av elektrisk utstyr. Eier er pliktig til å vedlikehold det elektriske anlegget og 
sørge for korrekt bruk av elektrisk utstyr. Dersom eier supplerer sin vedlikeholdsplikt til også å 
omfatte profesjonell kontroll av det elektriske anlegg, vil eventuelle feil på anlegget kunne 
oppdages tidlig. Utbedring av påpekte feil vil redusere risiko for brann.  

I forbindelse med en profesjonell kontroll vil eier orienteres om farer ved elektrisitet og 
dermed også forebygge feil bruk av elektrisk utstyr.. Bruk av et inspeksjonsorgan med 
kvalifisert personell sikrer en kontroll av god kvalitet.  

Kontroll av elektriske lavspenningsinstallasjoner kan ha flere formål. Eksempler på slike kan 
være tilstandskontroll i forbindelse med eierskifte, tredjepartskontroll av nye elektriske 
installasjoner, leveransekontroll på vegne av byggherrer, Brannforebyggende el-kontroll bolig 
på vegne av kunde og forsikringsselskap osv.  

Kontroll av elektriske installasjoner som en tjeneste i markedet må ikke forveksles med den 
lovpålagte myndighetskontrollen som utføres.  

   

1 Omfang og hensikt 

Denne normen spesifiserer kompetansekrav til personell som skal utføre brannforebyggende 
elkontroll av elektriske lavspenningsinstallasjoner i bolig(Brannforebyggende el-kontroll bolig). 
Normen beskriver også krav til personell som ønsker sertifisering. Brannforebyggende el-
kontroll bolig er ikke en fullstendig tilstandskontroll av den elektriske installasjonen i boligen, 
men en begrenset kontroll, iht. NEK 405-2-2, av de elektriske farekilder som statistisk sett 
hyppigst fører til brann i boliger. 
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2 Referanse til forskrifter og normer 

Denne normen omfatter også bestemmelser fra andre publikasjoner, som daterte eller 
udaterte referanser. Disse normative referansene kan være nevnt på aktuelle steder i denne 
normen og de er listet opp nedenfor. Dersom daterte referanser blir endret eller revidert, vil 
endringen eller revisjonen ikke gjelde for denne normen. De vil bli gjeldende bare gjennom 
utgivelse av et endringsblad eller en revidert utgave av normen. For udaterte referanser, 
gjelder den siste utgaven av den refererte publikasjonen. 

IEC publ. År Tittel Nasjonal publikasjon År 

- - Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 
(el-tilsynsloven) 

Lovdata.no - 

- - Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
(arbeidsmiljøloven) 

Lovdata.no - 

- - Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) Lovdata.no - 

- - Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av 
elektriske anlegg (FSE)   

Lovdata.no - 

- - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for 
arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 
(FEK) 

Lovdata.no  - 

- - Forskrift om maskiner (FM) Lovdata.no - 

- - Forskrift om elektrisk utstyr (FEU) Lovdata.no - 

ISO/IEC 17024 - Samsvarsvurdering. Generelle krav til organer for 
sertifisering av personer 

NS-EN ISO/IEC 17024 - 

- - Elektrotermografi NEK 405-1 - 

- - Brannforebyggende elkontroll - bolig NEK 405-2 - 

  Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr – 
Næring 

NEK 405-3 - 

- - Kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr - 
Krav til kontrollforetak 

NEK 405-4 - 

- - Normsamlingen NEK 400 – Elektriske 
lavspenningsinstallasjoner 

NEK400 - 

- - Tilstandsanalyse av byggverk NS 3424 - 
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3 Termer og definisjoner 

I denne normen gjelder følgende termer og definisjoner: 

3.1 akkreditert virksomhet 
virksomhet som er akkreditert av Norsk Akkreditering (NA) 
3.2 anke (NS-EN ISO/IEC 17024 MOD) 
forespørsel fra søker, kandidat eller sertifisert person om å revurdere en negativ avgjørelse i 
forbindelse med eksamen, eller avgjørelse som er foretatt av sertifiseringsorganet i 
forbindelse med hans/hennes ønskede sertifiserings-status 

3.3 bolig 
enebolig, tomannsbolig, rekkehus, kjedehus, leilighet, fritidsbolig, koie, seterhus, 
boliggarasje, uthus mv. 

3.4 elkontroll bolig 
brannforebyggende el-kontroll bolig iht. spesifisert metodikk i NEK 405-2-2 

3.5 elektrisk installasjon (NEK 400) 
sammenkobling av sammenhørende elektrisk utstyr for ett eller flere bestemte formål, og som 
har innbyrdes tilpassede egenskaper og data 

3.6 elektrisk utstyr (NEK 400) 
gjenstand benyttet for produksjon, omforming, overføring, distribusjon eller bruk av elektrisk 
energi, så som maskiner, transformatorer, apparater, måleinstrumenter, vern, lednings-
systemer, installasjonsmateriell, forbruksapparater 

3.7 eksamenssenter 
egnet lokale med nødvendige ressurser godkjent av sertifiseringsorganet 

3.8 eksamensbevis 
bevis på bestått eksamen gjennomført av akkreditert virksomhet 
3.9 eksaminering iht. NS-EN ISO/IEC 17024 
mekanisme som er en del av evalueringen, og som måler kandidatens kompetanse på en eller 
flere måter, for eksempel ved skriftlige, muntlige og praktiske tester eller observasjoner 

3.10 evaluering iht. NS-EN ISO/IEC 17024 
prosess der det vurderes om en person har oppfylt kravene i normen som fører til en 
avgjørelse om eventuell sertifisering 

3.11 inspeksjonsorgan 
foretak som er registrert i elvirksomhetsregisteret og godkjent iht. kravene i denne norm 

3.12 kandidat iht. NS-EN ISO/IEC 17024 
person som søker kvalifisering og/eller sertifisering 

3.13 kompetanse (NS-EN ISO/IEC 17024) 
demonstrert evne til å anvende kunnskap og/eller ferdigheter og, der det er aktuelt, 
demonstrerte personlige egenskaper, som definert i sertifiseringsordningen   

3.14 kvalifikasjon (NS-EN ISO/IEC 17024) 
demonstrasjon av personlige egenskaper, utdanning, opplæring og/eller arbeidserfaring 

3.15 sertifikat 
dokument som er utgitt i henhold til bestemmelsene for sertifiseringsordningen, som er 
definert i denne normen og som viser at den navngitte personen anses å inneha kompetanse 
til å utføre de oppgaver som er definert i sertifikatet 

3.16 sertifiseringsordning (NS-EN ISO/IEC 17024) 
bestemte sertifiseringskrav knyttet til bestemte kategorier av personer som de samme normer, 
regler og prosedyrer gjelder for 
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3.17 sertifiseringsorgan  
organisasjon som administrerer prosedyrer for å sertifisere personell i samsvar med kravene i 
denne norm og som er akkreditert iht. NS-EN ISO/IEC 17024 

3.18 sertifiseringsprosess (NS-EN ISO/IEC 17024) 
alle aktiviteter som et sertifiseringsorgan utfører for å fastslå at en person oppfyller bestemte 
kompetansekrav, medregnet søknad, evaluering, avgjørelse om sertifisering, overvåking og 
resertifisering, bruk av sertifikater og logoer/merker 

3.19 sertifiseringssystem (NS-EN ISO/IEC 17024) 
sett med prosedyrer og ressurser til å utføre sertifiseringsprosessen med i henhold til en 
sertifiseringsordning, som fører til at et kompetansesertifikat utstedes, medregnet vedlikehold 

3.20 vesentlig avbrudd 
fravær eller endring av aktivitet som hindrer den sertifiserte personen å praktisere de 
oppgavene som svarer til vedkommendes kompetanse denne er sertifisert for i en kontinuerlig 
periode som overstiger 12 måneder innenfor sertifikatets gyldighetstid 
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4 Krav til personell  

4.1 Formell utdanning 
Minst fagbrev som elektriker iht. opplæringsloven eller tilsvarende. 

MERKNAD – Med "eller tilsvarende" menes f.eks. at en elektroingeniør (master/bachelor) med relevant praktisk 
erfaring innen verifikasjon, feilsøking, service mv. kan tilfredsstille kravet til formell utdanning. 
Sertifiseringsorganet avgjør om kandidatens praktiske erfaring er relevant.    

4.2 Praksis 
Minst tre års praksis som elektriker i boliginstallasjoner eller tilsvarende. 

MERKNAD – Med "eller tilsvarende" menes at annen relevant praksis kan vurderes av akkreditert virksomhet.    

4.3 Tilleggskompetanse  
Kandidaten skal inneha nødvendig kompetanse til å utføre «Brannforebyggende el-kontroll 
bolig» spesifisert i NEK 405-2-2. 

Kandidaten skal kjenne til kravene til inspeksjonsorgan som skal forestå «Brannforebyggende 
el-kontroll bolig». Kandidaten skal også kjenne til kravene til godkjenning av inspeksjonsorgan 
og hvilke krav som gjelder for inspeksjonsorganet i godkjenningsperioden.  

Kandidaten skal forstå bakgrunnen for og på korrekt måte kunne gjennomføre hvert enkelt 
kontroll- og informasjonspunkt spesifisert i NEK 405-2-2.  

MERKNAD – Kontroll- og informasjonspunktene spesifisert i NEK 405-2-2 og beskrivelsene av disse, uttrykker de 
kompetansemål som er nødvendig for å oppfylle kravene til tilleggskompetanse i dette avsnittet.  

Denne normen setter ikke krav til hvorledes kandidaten skal tilegne seg tilleggskompetansen. Kompetansen kan 
tilegnes gjennom f.eks. kurs, internopplæring i bedrift eller ved selvstudium. Eksaminering blir derfor den viktigste 
evalueringsmekanismen for å kvalitetssikre kandidatens kompetanse. 
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5 Eksaminering  

5.1 Eksamenssenter 
Eksamenssenter skal være uavhengig i forhold til kandidaten. 

5.2 Innhold, bedømmelse, gjennomføring av eksaminering og omprøve 
Eksamen skal inneholde flervalgspørsmål som angitt i tabellen nedenfor. Til hvert spørsmål 
skal det være fire svaralternativer der ett alternativ er riktig. Spørsmålene skal være valgt av 
akkreditert virksomhet på en uforutsigbar måte fra den gyldige spørsmålsbanken. Vedrørende 
antall spørsmål og eksamenstid, se tabellen nedenfor. 

MERKNAD – De akkrediterte virksomhetene utarbeider spørsmål til en felles spørsmålsbank. 

 

Eksamensform Antall spørsmål Bestått  Tid til disposisjon 

Flervalgsoppgaver 40 spørsmål iht. NEK 405-2 80 % 60 minutter 

 

5.2.1 Gjennomføring av eksaminering 
5.2.1.1 Alle eksamineringer skal gjennomføres i eksamenssentre som er godkjent av en 
akkreditert virksomhet. 
5.2.1.2 Eksamen skal gjennomføres i et web-basert system med spørsmål fra 
spørsmålsbanken.  
5.2.1.3 Ved eksamineringen skal kandidaten ha gyldig legitimasjon som skal vises på 
forlangende.  
5.2.1.4 Kandidaten får ikke benytte noen hjelpemidler under eksamineringen. 
5.2.1.5 Evalueringen skjer automatisk i web-systemet.  
5.2.1.6 Enhver kandidat som i løpet av eksamineringen ikke følger reglene for 
eksamineringen, skal utelukkes fra videre deltakelse i 12 måneder. 
5.2.2 Omprøve 
5.2.2.1 En kandidat som stryker til eksamen, kan ta den om igjen inntil tre ganger, forutsatt 
at omprøve foretas først etter en måned etter siste prøve, men ikke senere enn 12 måneder 
etter den opprinnelige eksamineringen. 
5.2.2.2 En kandidat som ikke klarer siste omprøve, kan søke om ny eksaminering i henhold 
til prosedyre som benyttes for nye kandidater. 
5.3 Anke 
Kandidaten har rett til å anke. En eventuell anke skal anonymiseres. Anken og tilhørende 
saksbehandling følger godkjent fremgangsmåte. Ved sertifisering skal denne fremgangsmåten 
være definert i sertifiseringsorganets prosedyrer.   

 

6 Eksamensbevis 

6.1 Ved bestått eksamen utsteder det akkrediterte selskapet et eksamensbevis. 
Gyldighetsperioden for eksamensbevis er 5 år Beviset kan brukes som grunnlag for 
sertifisering. 
6.2 Eksamensbeviset skal inneholde: 

• Etternavnet og fornavnet til kandidaten 

• Fødselsdato til kandidaten 

• Utstedelsesdato for eksamensbevis 
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• Utløpsdato for eksamensbevis 

• Den akkrediterte virksomhetens navn 

7 Ved sertifisering  

7.1 Administrasjon 
En kandidat som tilfredsstiller alle krav til sertifisering, kvalifiserer til et sertifikat. 

7.2 Sertifikatet 
Sertifikatet skal som et minimum inneholde: 

a) etternavnet og fornavnet til den sertifiserte personen 
b) fødselsdato til den sertifiserte personen 
c) sertifikatets utstedelsesdato 
d) sertifikatets utløpsdato 
e) sertifiseringsomfanget 
f) sertifiseringsorganets navn 
g) et unikt, personlig sertifikatnummer 
h) underskriften til den sertifiserte personen/sertifiseringsorganet 
i) foto av den sertifiserte personen på lommeformatkortet 
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7.3 Gyldighet for sertifikatet 
Gyldighetsperioden for sertifikatet er 5 år. Gyldighetsperioden skal begynne når alle krav til 
sertifisering er tilfredsstilt. 

Sertifiseringen kan bli ugyldig hvis 

a) et vesentlig avbrudd inntreffer innenfor sertifiseringsomfanget 
b) sertifikatet er utstedt på feil grunnlag 
c) sertifikatinnehaveren viser åpenbar kunnskapssvikt i sin yrkesutøvelse 
d) kompetansen ikke opprettholdes i samsvar med denne normen 
e) sertifikatinnehaveren ikke leverer årlig rapport til sertifiseringsorganet innen fristen 
f) sertifikatet brukes utenfor sertifiseringsomfanget 
g) sertifiseringsorganet finner bevis for annen uetisk fremferd som ikke er forenlig med 

prosedyrene for sertifisering 

8 Krav under sertifikatets gyldighetstid 

Sertifiseringsorganet skal overvåke at sertifikatinnehaveren opprettholder sin kompetanse under 
sertifikatets gyldighetstid. 
Sertifikatinnehaver skal sende en årlig rapport til sertifiseringsorganet.  Dersom man blir 
sertifisert etter 1. juli er det ikke behov for rapport over oppdrag i inneværende år. 
 Den årlige rapporten skal bl.a. inneholde informasjon om: 

a) faglig oppdatering 
b) attest eller kursbevis på årlig gjennomgang av FSE 
c) en sporbar liste over alle relevante oppdrag i løpet av kalenderåret 
d) rapportering av eventuelle klager på sertifikatinnehaverens arbeid innenfor sertifikatets 

gyldighetsområde 
Rapportene skal være levert inn til tjenesteansvarlig i sertifiseringsorganet innen 31. 
desember hvert år i sertifikatets gyldighetstid. Første rapport skal leveres inn ved første 
årsskifte hvis sertifikatet er utstedt før 1. juli og ved neste årsskifte hvis sertifikatet er utstedt 
etter 1. juli inneværende år. Det kan bli foretatt stikkprøver ved at sertifiseringsorganet ber om 
å få tilsendt en eller flere rapporter fra listen over oppdrag. 

Sertifiseringsorganet skal sende en påminnelse til sertifikatinnehaver om fristen for 
innsending av årsrapport. 
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9 Ved resertifisering: 

9.1 Forutsetninger for resertifisering 
Ved utløpet av sertifikatets gyldighetsperiode kan sertifiseringen fornyes av sertifiserings-
organet for en ny periode på 5 år, basert på følgende krav: 

a) dokumentasjon av tilfredsstillende arbeidsaktivitet uten vesentlig avbrudd 
b) gjennomført tilfredsstillende eksaminering som angitt i denne normen, lik 

førstegangssertifisering. 
Sertifiseringsorganet skal varsle sertifikatinnehaver om at sertifikatperioden utløper senest 6 
måneder før sertifikatets utløp slik at sertifikatinnehaver kan søke om resertifisering før 
sertifikatperioden utløper.  

9.1.1 Gjennomføring av eksaminering 
Gjennomføring av eksamen skal skje i henhold til avsnitt 5.2.1. 
9.1.2 Omprøve i forbindelse med eksaminering 
For omprøve gjelder kravene i avsnitt 5.2.2. 
9.2 Anke 
Se avsnitt 5.3 
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