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1. ELEKTRISKE LAVSPENNINGSANLEGG
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 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) 

setter krav til elektrisk sikkerhet for å unngå:

– elektrisk sjokk 

– brann 

– feilfunksjon

 Henviser til normen NEK 400 som metode for 

hvordan sikkerhetskravene i forskriften kan 

oppfylles. 

 ”Bare” norsk regelverk  (unntak EMCD ….)
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FEL SIKKERHETSKRAV



 Basert på IEC / EN 60364 serien

 Satt sammen av 41 internasjonale og nasjonale 

delnormer

 Beskriver detaljerte krav til utførelse

– Beskyttelse mot elektrisk sjokk

– Beskyttelse mot termiske virkninger

– Beskyttelse mot overstrøm

– Beskyttelse mot overspenninger – EMC

– Valg og montasje av elektrisk utstyr

Se  www.nek.no for mer informasjon
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NEK 400:2014 ELEKTRISKE 

LAVSPENNINGSINSTALLASJONER

http://www.nek.no/


3. DIREKTIVER OG FORSKRIFTER
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Direktiver og forskrifter
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EUs Produktdirektiver

"Varepakken"

 EU har innført prinsippet om fri flyt av varer og tjenester i hele EØS 

området (EU + Norge, Island og Lichtenstein).

 EUs rådsdirektiver skal sikre at disse varene og tjenestene 

tilfredsstiller et gitt sikkerhetsnivå.

 For å oppnå dette har man innført harmoniserte standarder / 

normer som antas å tilfredsstille sikkerhetskravene i direktivene.

 Man har kalt dette for 

– ”Den nye metoden” ( The new approach) eller 

"VAREPAKKEN" -
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DIREKTIV  LOV  FORSKRIFT OG NORM

FEU

EU DIREKTIV

LVD EMC

HARMONISERT

EUROPANORM

Direktiv Forskrift Norm

NORSK LOV

PRODUKT / MASKIN

ANNEN DOKU-

MENTERT METODE

ELLER NORM -

Sikkerhetsnivå

MD

FM
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Harmoniserte normer
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 Beskriver detaljerte krav til utførelse
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EU Tidende – Maskindirektivet

Harmoniserte standarder 



EU direktiver og guider

 Info om direktiver, og lignende kan finnes på EU kommisjonens 

hjemmeside. 

 http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp

 Her finnes også forklaringer på flere språk (mye på svensk og dansk).

 http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-

engineering/machinery/index_en.htm
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http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp
http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/machinery/index_en.htm


4. MASKINER
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Maskiner "før og etter"

 Forskrift om maskiner gjelder konstruksjon, bygging og 

omsetning av maskiner. (bestillingsnummer 522)

 Forskrift om utførelse av arbeid gjelder ved bruk av 

arbeidsutstyr, samt opplæring i og sakkyndig kontroll av slikt 

utstyr. Forskriften retter seg mot arbeidsgiver, den som driver 

enmannsvirksomhet, den som driver familiebruk i landbruket og 

dem som driver opplæring og kontroll i henhold til denne 

forskriften. (bestillingsnummer 703)

 Ved ombygning av maskin må det vurderes om dette endrer 

maskinens funksjon, hastighet eller sikkerhetssystem. I så fall 

må maskinen CE merkes på nytt.

 Produsentforskriften – maskin som ikke er maskin

15



Aktuelle EU direktiver  maskin

Maskindirektivet  MD - 2006/42/EF    (DAT/ DSB/ PTIL)

Andre direktiver som kan gjelde i tillegg til 
maskindirektivet :

– EMC direktivet elektromagn støy 2004/108/EC     (DSB / Nkom

– CPR (CPD) byggevareforordning 305/2011/EC (DiBK)

– ROHS risiko farlige stoffer 2002/95/EC

– R&TTED radio og terminal 1999/5/EC

– NRMMD luftforurensning 97/68/EC

– OED - lydemisjon 2000/14/EC

– EuP Directive - energibruk 2005/32/EC

(Ref: EU kommisjonens guide til maskindirektivet:  §92 )
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Maskindirektivet - 2006/42/EF

 Gjennomført i ”forskrift om maskiner” som forvaltes av: 

• Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT – førende) 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

• Petroleumstilsynet (PTIL) 

Gjelder fra 29. desember 2009 -
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Forskrift om maskiner

FØR maskin settes i drift

Formålet med forskriften er å sikre at maskiner 
og sikkerhets- komponenter konstrueres og 
bygges slik at: 

– Arbeidstakere, forbrukere, dyr og gjenstander 

– ER vernet mot skader på liv og helse og 
ikke blir utsatt for uheldige belastninger. 

Forskriften er tilpasset EUs rådsdirektiver

– Maskiner:  2006/42/EF 

– Utslipp fra forbrenningsmotorer:  
97/68/EF

– Støyemisjon utendørs:   2000/14/EF

– ++++
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Forskrift om utførelse av arbeid

ETTER  at maskin er satt i drift

Formålet er å sikre at utførelse av arbeid og 
bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en 
forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er vernet 
mot skader på liv eller helse.

Forskriften er på 240 sider og er tilpasset 

 20 EØS rådsdirektiver 

 4  EØS forordninger

Erstatter forskrift om bruk av arbeidsutstyr
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Hva er en maskin?

Maskin:

– En enhet som er utstyrt med eller er beregnet til å utstyres med et 

drivsystem .. og som består av sammensatte deler eller komponenter 

for en bestemt bruk og hvor minst en del settes i bevegelse

– Gjelder også en samling maskiner for bestemt resultat

– Omfatter alle deler av maskinen, inkludert styresystem og interne 

kabler mellom deler av maskinen.
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Hva er en maskin?

Delvis ferdigstilt maskin:

– Deler av en maskin som ikke kan fungere slik den leveres men må 

integreres sammen med andre deler. 

• Vesentlige sikkerhetsfunksjoner er ikke på plass og det er 

forbud mot å sette dette i drift før sikkerheten er ivaretatt.
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Eksempler på maskin

Maskiner beregnet for:

 Bearbeiding av mat, tekstiler, plast, gummi, metall og tre

 Montasje, pakking og materialhåndtering

 Inspeksjon og prøving

 Varme og ventilasjon i bygg

 Kompressorer og pumper

 Løfteutstyr (kraner – lift - løftebord)

 Transport av personer (rulletrapper og heiser)

 Automatiske dører og porter  +++   -
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Maskin / installasjon
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Maskiner – ansvarlig myndighet

DSB er både 

 nasjonal produktmyndighet (PFT / ELP)

 nasjonal elsikkerhetsmyndighet (ELS/ ELA)

DSB er derfor forvaltningsmyndighet for

 maskiner som benyttes av privatpersoner 

 elektriske farer med maskiner generelt 

Arbeidstilsynet ansvarlig for 

 maskiner som brukes av arbeidstakere

24



Maskindirektivet / Lavspenningsdirektivet

Husholdningsmaskiner /  Virksomhetsmaskiner

Annex ZA i  normen EN 60335-1 "Elektriske husholdningsprodukter 

og tilsvarende" sorterer  maskiner som er regulert av henholdsvis 

MD og LVD. 

Lavspenningsdirektivet (LVD) gjelder for maskiner for:

 bruk i hjemmet (domestic use)

 kontormaskiner (office use)

Maskindirektiv (MD) gjelder for maskiner for :

 produksjonsindustri (industrial use - produksjonsbedrift)

 bruk i virksomhet (commercial use – kontorbygg – kjøpesenter ol)
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Eksempler på maskin
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Eksempler på maskin
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EU krav ventilasjonsmaskiner
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Maskinprodusent - ANSVAR

 Den som setter en maskin i EØS-markedet vil være definert som 

maskinprodusent og vil ha det totale ansvaret for at sikkerheten i 

maskinen er ivaretatt.

Samsvarserklæring og 

sammenstillingserklæring:
1. Produsenten bekrefter dette ved å utstede CE-

samsvarserklæring for hele maskinen i henhold til   Vedlegg II A -

driftsklar maskin.

2. Produsent av delmaskin utsteder en CE-samsvarserklæring i 

henhold til Vedlegg II B sammenstillingserklæring - med 

forbud mot idriftsettelse
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Vedlegg II A   Samsvarserklæring maskin
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Vedlegg II A   Samsvarserklæring maskin
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Vedlegg II B Sammenstillingserklæring
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Maskinprodusent

 Maskinprodusent vil være en person eller en ”juridisk” 

person som har fullmakt til å ta ansvar på vegne av en 

virksomheten som produserer maskinen.

 ”Bruker” kan også være maskinprodusent dersom 

maskinen er ment for internt bruk.

 En maskin kan ikke tas i bruk før det er utstedt CE 

samsvarserklæring for hele maskinen (Vedlegg II 

A).
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Maskinprodusent

 Dersom leveranser består av del-maskiner (vedlegg II B) må en 

juridisk person senere ta ansvar for å CE merke HELE maskinen.

– Den som kjøper inn del-leveranser fra 

underleverandører (prosess, mekanisk, automasjon, 

elektrisk, installasjon, igangkjøring osv.) kan ende opp 

som produsent.

– Den som monterer, importerer, idriftsetter eller eier av 

maskin kan ende opp som produsent og må oppfylle 

kravene.

 Avklar tidlig hvem som skal påta seg ansvaret som 

maskinprodusent og ta ansvar CE merking etter Vedlegg II A.  
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Elektrisk sikkerhet i maskiner
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• NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet

• Maskiners elektriske utrustning

• Del 1: Generelle krav

 Dekker alle elektriske 

installasjoner på maskiner

 5. utgave 2006 - oversatt og 

bearbeidet av normkomité NEK 

NK44 

 Tilpasset maskinbyggere og brukere



NEK EN 60204-1 :2006 og MD

EN 60204-1: 2006/Cor.(Feb 2010) (ref Annex ZZ) dekker 

følgende vesentligste krav gitt i Maskindirektivet - Vedl 1:

1.2.X Styresystemer (sikkerhet, betjeningsinnretninger, igangsetting, 

stopp og svikt i energitilførsel) 

1.5.1 Elektrisk energitilførsel

1.5.4 Feilmontering

1.6.3 Frakopling av energikilder (frakopling av elektrisk tilførsel)

1.6.4 Inngrep fra operatørens side (for tilgang til elektrisk utstyr)

1.7.0 Informasjon - skilting og signalgiving

1.7.1 Varslingsinnretninger

1.7.2 Gjenværende faremomenter  (lagret elektrisk energi)

1.7.4 Bruksanvisning punkt e): Tegninger og diagrammer. -
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ELEKTRISK SIKKERHET

 NEK EN 60204-1 henviser til daterte deler av IEC (EN) 60364 for 

metoder for å ivareta berøringssikkerhet, termiske effekter og 

verifikasjon. 

 Normen er harmonisert med maskindirektivet – det vil si at EU 

anser at normen oppfyller de vesentligste elektriske 

sikkerhetskrav gitt i direktivet

 NEK 400 er basert på en nyere utgave av CENELEC norm EN 60364 

og har i tillegg nasjonale avvik.

 Bruk av løsninger fra NEK 400 vil ikke gi samsvar med 

maskindirektivet og heller ikke fri markedsadgang dersom disse 

avviker fra de refererte delnormene i IEC 60364. -
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NEK EN 60204-1  - INNHOLD

1-4. Generelle krav –referanser og definisjoner

5. Tilkoplinger til forsyningsnettet og innretninger for 

atskillelse og utkopling

6. Beskyttelse mot elektrisk sjokk  

IEC 60364-4-41: 2005 / cor. 2007  Metoder for beskyttelse mot 

elektrisk støt ved direkte og indirekte berøring. 

7. Beskyttelse av utstyr 

IEC 60364-5-52: 2001 Beskyttelse av nøytralleder

8. Utjevningsforbindelser 

HD 60364-5-54: 2006 -Tverrsnitt og HD 60364-4-41 Unntak 

beskyttelseskrets    -



NEK EN 60204-1  - INNHOLD

9. Styrekretser og styrefunksjoner 

IEC 60364-5-53: 2001 Nødutkopling – funksjon

10. Grensesnitt operatør-maskin og styreinnretninger 

montert på maskinen

11. Kontrollutstyr, plassering, montering og kapsling

12. Ledere og kabler 

IEC 60364-4-41: 2007 Isolasjon -

39



NEK EN 60204-1 - INNHOLD

13. Ledningsforlegning

14. Elektriske motorer og tilhørende utstyr

15. Tilbehør og belysning

16. Merking advarselstegn og referansebetegnelser

17. Teknisk dokumentasjon

18. Prøving og verifikasjon 

IEC 60364-6-61: 2001 Kontinuitet i beskyttende utjevningskrets -
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5. ANLEGG

INSTALLASJON 

PRODUKT

MASKIN
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Elektrisk anlegg / installasjon

 Utføres i Norge - på stedet

 Bare norsk regelverk

(Elektrisk- ) Produkt - Maskin

 Produseres i hele verden

 EU regelverk – direktiv => nasjonalt regelverk
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Regelverk - installasjon  og produkt



FEL – paralleller til EUs regelverk

 ”NEW APPROACH” / ”Ny metode” ble innført for å muliggjøre 

EUs indre marked.

 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) er ikke del av 

EUs regelverk men har tatt i bruk de samme metoder som 

benyttes i forbindelse med EUs produktdirektiver .

 Fel er bare underlagt norsk lovgivning.

 Fel ivaretar bare elektrisk sikkerhet og ikke dynamisk og 

mekanisk sikkerhet som kreves i Maskindirektivet. Fel vil 

derfor bare kunne oppfylle krav til beskyttelse mot elektriske 

farer.

43



Ansvar og roller  FEL

Erklæring om samsvar med FEL:

 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg gjelder for  

installasjoner og anlegg (bygninger, veier, friluft og i kjøretøy)

 Både prosjekterende og utførende erklærer samsvar med 

sikkerhetskravene i FEL.



 Samsvarserklæringen er en garanti overfor eier og bruker for at 

anlegget er sikkert.-
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Fel  - FORSKRIFT OG  NORM

FEL

NEK 400

NEK 439-X

IK

LIKEVERDIG

LØSNING

Forskrift Norm

ELTILSYNSLOVEN

EL INSTALLASJON

SIKKER-

HETSKRAV

ADM. KRAV

FEL VEDLEGG I

SJEKK TILSVARENDE 
SIKKERHETSNIVÅ -
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NEK 399



Ansvar og roller  - CE

CE samsvarserklæring iht. EUs produktdirektiver:

 CE - samsvarserklæringen retter seg mot myndighetene i de EØS 

land der produktet omsettes. 

 Produsent erklærer at produktet er produsert i henhold til 

sikkerhetskravene i det aktuelle EU direktiv. Dette gir produktet fri 

markedsadgang.

 Myndighetene vil sjekke at dette faktisk er riktig gjennom 

markedskontroll.-
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DIREKTIV - LOV - FORSKRIFT OG NORM

FEU

EU DIREKTIV

LVD EMC

HARMONISERT

EUROPANORM

Direktiv

Forskrift

Norm

NORSK LOV

PRODUKT

ANNEN DOKU-

MENTERT METODE

ELLER NORM -

Sikkerhetsnivå
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www.dsb.no
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Direktoratet for
samfunnssikkerhet
og beredskap

www.dsb.no


