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5 Sikre historikk 
5 Sikre var i utgangspunktet NELFOs verktøykasse for utarbeidelse av en standard boligdokumentasjon 
og bygger på standardiserte sjekklister som til en hver tid skal tilfredsstille gjeldende krav. 5 sikre var i 
utgangspunktet  de 5 skjemaene rapport fra risikovurdering, rapport fra sluttkontroll, kursfortegnelse, 
utstyrsdokumentasjon og erklæring om samsvar. Det er viktig å understreke at 5 Sikre er utarbeidet for å dekke 
minimumskravene til en kundedokumentasjon. Bedriftsintern tilleggsdokumentasjon kan være nødvendig i 
enkelte tilfeller.
Dokumentasjonskravet ble nedfelt i forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner (fel), som ble gjort 
gjeldende fra 01.01.1999.
For å ivareta forskriftskravet ble standard boligdokumentasjon (5 sikre) utviklet i samarbeid med DSB, DLEer, 
rådgivere, installatører og montører.

5 sikre finner du på NELFOs hjemmeside: www.nelfo.no/5sikre



5 sikre utvidelsen
Etterhvert har 5 sikre vokst til også å omfatte dokumentasjon av service oppdrag elektro, TEK dokumentasjon 
(tetthet), kamera dokumentasjon og Ekom dokumentasjon. 
Det er også blitt utviklet rapportskjemaer fra elkontroll, bolig og enkle næringsbygg/landbruk.

Likebehandling
Likebehandling er et viktig prinsipp. NELFO jobber for at kravene til dokumentasjon skal oppfattes likt, uansett 
hvor i landet installasjonen er utført. Det er derfor gledelig at 5 Sikre er akseptert både av PT, DSB og de ulike 
DLEene, som et omforent minimumskrav. I praksis betyr dette at en 5S-dokumentasjon alltid vil tilfredsstille 
dokumentasjonskravene, uansett hvilken region du befinner deg i. 

Flere plattformer  
5 Sikre er utviklet og tilpasset for implementering i mange ulike verktøy og plattformer. Målet er at det faglige 
innholdet skal være det samme, uansett applikasjon. 5 Sikre tilbys allerede som papirsjekklister, skrivbare pdf-
dokumenter, pda¬applikasjoner, digitalpennløsning, Penndok og integrert i relevante dataprogrammer som for 
eksempel Febdok. Dette gjelder selvfølgelig ikke bare NELFOs egne produkter. I prinsippet kan alle som utvikler 
elsikkerhetsverktøy benytte standardisert innhold fra 5 sikre
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Bruk av skjemaer  
Vær oppmerksom på at enkelte punkter er merket med stjerne. Hvis hovedpunkt med stjerne ikke er aktuelt på 
denne installasjonen, er selvfølgelig ikke underpunktet aktuelt.
Skjemaene kombinert med veiledning gir informasjon om bruken.

Forskjellen mellom rapporter og sjekklister 
Det er viktig å skille mellom begrepene ”sjekkliste” og ”rapport”: Hovedregelen er at sjekklister er for 
bedriftsintern bruk, mens rapportene skal overleveres til kunden. Det er opp til hver enkelt bedrift å sikre 
nødvendig underlagsdokumentasjon for å utstede de ulike rapportene. Det er til dette formålet at sjekklister, 
målerapporter etc. kan være nyttige verktøy.

Samsvarserklæringens betydning
Samsvarserklæring er et verdipapir som alltid skal følge anlegget. Erklæringen er en garanti på at installasjonen 
er utført i henhold til forskriftenes krav. 
Samsvarserklæringen skal beskrive oppdragets omfang, dvs. om det er en anleggsendring, -utvidelse eller et 
nyanlegg. Det skal også angis hvilke normer som er lagt til grunn, samt en kort beskrivelse av utført arbeid. 
Det er viktig at du ikke tar på deg ansvaret for noe du ikke har utført. Det anbefales derfor å gjøre beskrivelsen 
så detaljert som nødvendig. Installatøren skal oppbevare kopi av samsvarserklæringen i minst 5 år. Eier skal 
oppbevare dokumentet i hele installasjonens levetid. 
Som underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet en dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om 
anlegget er i samsvar med forskriftenes krav. Erklæring om samsvar samt nødvendig dokumentasjon skal 
overleveres eier av anlegget. 
Dersom det har vært nødvendig å ta spesielle forholdsregler for å oppfylle kravene om elektromagnetisk 
kompatibilitet, skal prosjekterende og/eller utførende utarbeide en instruks for forutsatt bruk og vedlikehold. 
Husk at det kan være relevant med mer dokumentasjon enn de 5 Sikre.
Både DSB og PT krever at det skal utarbeides samsvarserklæring. 
NB. PT krever ikke samsvarserklæring for bolig.



Følgende dokumentasjonsskjemaer  
beskrives i heftet:
Standard boligdokumentasjon
Dokumentasjon av serviceoppdrag med lav risiko
Elkontroll
Ekom dokumentasjon
Kameraovervåknings dokumentasjon
TEK dokumentasjon

Andre dokumenter
I de senere år er det også stilt krav om at det skal overleveres en brukerveiledning for den elektriske 
installasjonen til eier/bruker.
Det er derfor utviklet en generell brukerveiledning til den elektriske installasjonen som omfatter både El og 
Ekom.



5 Sikre – for standard boligdokumentasjon 
NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge; Alle installasjoner skal være feilfrie.  

Dessverre viser statistikken at ikke alle leverer feilfrie elektriske installasjoner. Tallene viser at manglende, eller 
mangelfull dokumentasjon, utgjør en stor andel av de feil som blir avdekket. Selv om vi vet at flesteparten av 
våre medlemsbedrifter leverer dokumentasjon som tilfredsstiller kravene, er det rom for forbedringer.    

NELFO er en av flere aktører som jobber for å heve elsikkerhetsnivået i Norge. Denne oppgaven forutsetter 
selvsagt et tett samarbeid mellom bransje og myndigheter, i dette tilfelle DSB. Et langsiktig samarbeid, om 
prosjekter som blant annet RIDOK, eRisk og NullFeil, har ført fram til en felles forståelse for ”hvor høyt lista bør 
ligge”. Dette er også utgangspunktet for 5 Sikre. 

NELFO vil gi bransjen praktiske verktøy som sikrer lik behandling, og som kan benyttes på alle mulige 
plattformer. Forenkling og standardisering har også vært viktige prinsipper.

5 Sikre har utviklet seg til å bli et viktig hjelpemiddel for bransjen.



Ekom dokumentasjon
5Sikre ekom erstatter Post- og teletilsynets (PT) “Ferdigmelding” og er utviklet sammen med PT. Skjemaene 
er et hjelpemiddel både for å sikre at kunde får etterspurt produkt og at myndighetskravene er oppfylt. 
Sjekkpunktene er et utvalg fra PT ś rutinekontroller og relatert til kravene både i forskrifter og NEK 700. Det 
er nødvendig med god kundekontakt  for å avklare bl.a. sambandsklasse og behov for kabelkonstruksjon.  
Minimum separasjon til kraftkabler er viktig for at kvalitet i kablingssystemet opprettholdes.PT krever ikke 
samsvarserklæring for boliger.

Kameraovervåknings dokumentasjon
Kameraovervåkingskravene gis av Datatilsynet og er knyttet til personvern. Som et hjelpemiddel for å overholde 
disse kravene og for å sikre at kundene får den bildekvalitet som er nødvendig, er det laget 2 skjemaer knyttet 
til kameraovervåkingen. Kundekontakten må avklare behov for overvåking og hvilke tekniske krav anlegget skal 
ha f.eks. med hensyn på kameraplassering og ønsket bildeutsnitt . Et av myndighetskravene er riktig merking av 
overvåket område. Merking,  dokumentasjon og FDV er sentrale punkter som for alle tekniske installasjoner.

TEK dokumentasjon
TEK-dokumentasjonen er knyttet til kravene om tetthet. Kravene er gitt i teknisk forskrift til plan- og 
bygningsloven (TEK10) med Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) som ansvarlig myndighet. I DIBKs regelverk 
er det ikke krav om samsvarserklæring. 5 Sikre tetthet er derfor et hjelpemiddel for installatørene for å sikre at 
kravene er oppfylt. For å oppfylle tetthetskravene er det viktig bl.a. å vite plassering av dampsperre og bruke 
riktige tetteprodukter. I praksis er det svært vanskelig å tette mot vind- og dampsperrer når ytterkledning og 
innvendige vegger er ferdige. Kundekontakt for å avklare behov for utvendige punkter er derfor særlig viktig.
 
Fra 1.1.2013 vil tetthet i boliger bli gjenstand for uavhengig kontroll, og 5Sikre tetthet vil være til hjelp for å 
dokumentere eget arbeid i forbindelse med denne kontrollen. 



Elkontroll
Hensikten med elkontroll er å avklare om installasjonen er sikker, og at den er sikker å bruke. Du skal kontrollere 
at installasjonen ikke er skadet eller forringet, og at installasjonen er driftssikker.  
Elkontroll innebærer en nøye granskning av installasjonen, og nødvendig prøving og måling uten at noe blir 
demontert.  
Husk at forskrifter, normer og veiledninger bare «ivaretar» minstekravet og spesifiserer ikke kvalitet på 
anlegget. Om forskriftene er endret siden anlegget ble montert, er det forskriftene som gjaldt da anlegget var 
nytt som fremdeles gjelder. Forskrifter og normer har ikke tilbakevirkende kraft. 
Prioriter også å anbefale eventuelle oppgraderinger og forbedringer av installasjonen for eieren. Tenk ENØK, lys 
og varmestyring, alarmer, jordfeilbrytere, overspenningsvern osv.

NELFO rapportskjemaer for elkontroll består av dokumentasjonsskjemaer for enkle næringsbygg/landbruk og 
for boliger



Forenkler dokumentasjonen for mindre 
elinstallasjoner
Nelfo har utarbeidet et forenklet skjema for enkle serviceoppdrag med lav risiko etter ønske fra medlemmene   

Det er viktig å merke seg at den forenklede 5 Sikre ikke må brukes i sammenheng med installasjoner underlagt 
del 7 i NEK 400. Eksempelvis installasjoner i baderom og badstuer. Det skal heller ikke brukes dersom det 
installeres gulv eller takvarme og belysningsinstallasjoner med ekstra lav spenning.  

Dokumentasjonsskjemaet er akseptert av DSB under de forutsetningene som er beskrevet i skjemaet.  
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Risikovurdering og sluttkontroll - etter 5 sikre modellen  

Post- og teletilsynet (PT) viser til NELFOs henvendelse 14. august 2012 om å gi en kommentar til 
5Sikre-konseptet for ekom. 

NELFO har i samarbeid med PT utarbeidet et forslag til nye skjema for risikovurdering og 
sluttkontroll med samsvarserklæring. Skjemaene er ment som hjelp til planlegging og 
gjennomføring av installasjonsarbeid i ekomnett. Forslagene tar utgangspunkt i ”5 sikre”-modellen 
som er utarbeidet av NELFO, i samarbeid med DSB.  

Hensikten er å sette fokus på forberedelsesfasen og sluttkontrollen av installasjonen. PT ønsker 
økt bevisstgjøring om viktigheten av å utføre risikovurdering og sluttkontroll. Skjemaene er ment å 
sikre at viktige forhold er tatt hensyn til i forkant av oppdraget, og at det i etterkant blir sjekket at 
alle punkter er fulgt opp. 

Risikovurdering og sluttkontroll erstatter ikke dokumentasjonskravene i elsikkerhetsforskriften og 
autorisasjonsforskriften. PT forventer imidlertid at aktører som har utfordringer med å oppfylle 
forskriftenes krav nå får et verktøy som kan hjelpe dem på vei. Skjemaene er imidlertid ikke 
uttømmende for alle krav som stilles til en installasjon. 

Risikovurdering 
Det er utarbeidet et skjema til utfylling og et skjema med veiledningstekst. Hensikten er at 
involverte parter skal gå gjennom skjemaene før arbeidet startes og er omforent med innholdet.  

Sluttkontroll 
Det er utarbeidet et skjema til utfylling og et skjema med veiledningstekst. Hensikten er at 
installatøren skal kontrollere anlegget etter utførelse. 

Erklæring om samsvar  
Etter autorisasjonsforskriften § 8 skal samsvarserklæring gi en beskrivelse av arbeidet som er 
utført, hvilke forskrifter, standarder og veiledninger som er fulgt. Det er utarbeidet en veiledning til 
utfylling av samsvarserklæringen. Eier skal oppbevare samsvarserklæringen under hele anleggets 
levetid. Den utførende virksomheten skal oppbevare en kopi av erklæringen i minst 5 år etter 
ferdigstillelse av anlegget. 

 

 

Relevante myndigheter anser at 5 sikre er et 
nyttig verktøy 

http://nelfo.no/Documents/NELFO/Bibliotek/NELFOs_Dokumentasjonsskjemaer/kommentarer/pt_kommentar_5s.pdf


http://nelfo.no/Documents/NELFO/Bibliotek/NELFOs_Dokumentasjonsskjemaer/kommentarer/dsb_kommentar_5s.pdf
http://nelfo.no/Documents/NELFO/Bibliotek/NELFOs_Dokumentasjonsskjemaer/kommentarer/dsb_kommentar_lav_risiko.pdf
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