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JORDFEILBEHANDLING 
 

1. Hensikt/Formål 
Jordfeil som meldes inn til nettselskapet skal behandles i forhold til gjeldende forskriftskrav.  
 

2. Rutine Beskrivelse 
Melding om jordfeil kommer gjennom flere kanaler. Fra kundene kommer det via Driftssentralen, 

sentralbordet eller kundeservice/internettskjema, våre egne oppsynsmenn eller entreprenører. 

a) Melding om jordfeil til ansvarlige:  

Kundens kontaktinfo, adresse osv. skal sendes på mail til Driftsentralen. Ved melding om 

jordfeil til Kundesenteret eller andre i Nettselskapet opprettes det sak i Elwin og sender den 

på mail til Driftsentralen. Ansvarlig sjekker at det ikke er andre aktive jordfeilsøk og/eller det 

er ingen nylig avsluttede, resultatløse, jordfeilsøk. Dersom det nylig har vært et resultatløst 

jordfeilsøk bør det settes opp logging i NS. Oppsynsmennene utplasserer dette. 

b) Opprette feilrapport på jordfeil: 

Med bakgrunn i mailen oppretter ansvarlige feilrapport pri 1 eller 2, på aktuell nettstasjon 

hvor jordfeilen er registrert. 

c) Ansvarlig for oppfølging av jordfeil er seksjon Nettdrift: 

De setter feilrapport til arbeidstype «009 Jordfeilsøk lavspent» til status «frigitt» og sender 

feilrapporten til utvalgte entreprenør med rammeavtale. Dette gjøres elektronisk i IFS. 

d) Entreprenør mottar feilrapport på jordfeil: 

Utførende entreprenør setter jobben til status «startet» og utfører jordfeilsøk i.h.h.t 

rammeavtale. Entreprenøren tar kontakt med kunden og avtaler tid for lokalisering av 

jordfeilen hos kunden. Entreprenøren er behjelpelig med å sjekke ut hvilke kurs jordfeilen 

ligger på og ber kunden ta ut alle støpsler knyttet til kursen. Er jordfeilen på en del av 

installasjonen sendes det vedtak om pålegg for utbedring. Når jordfeilen er funnet må 

entreprenøren rapportere det i feilrapporten før den settes til status «arbeid utført» 

3. Vedtak fra DLE 

På bakgrunn av innsendte opplysninger om jordfeil genererer DLE vedtak om utbedring til kunden. 

Etter purring skal rutine for stenging aktiveres hvis jordfeil fortsatt ikke er utbedret. (ref. rutine for 

stenging) Etter mottak av feilrapport fra entreprenør setter ansvarlig  på seksjon Nettdrift jobben til 

status «ferdig» 

4. Feil i eget nett:  
I feltet «arb.detaljer» skal entreprenøren fylle ut følgende: «Feil i eget nett (nettselskapet), med 
angivelse av feilstedet. 
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5. Retting av feil i eget nett:  
Ansvarlig mottar auto-generert mail fra IFS og når «feil i eget nett» opprettes det ny feilrapport på 
det objektet med feil. Denne refereres til nummeret til feilrapporten hvor det var meldt jordfeil. 
Tiltak planlegges og det opprettes en IO (innkjøpsordre) på utbedring av jordfeilen i eget nett. Kopi 
av IO sendes Nettservice som sjekker at jordfeil er utbedret. 

6. Ukjent Eier:  
I feltet «arb.detaljer» skrives følgende: «Ukjent eier: beskrivelse av feilstedet og annen relevant 
info. Entreprenør fyller ut all nødvendig info i IFS og setter jobben til «Arbeid startet». 
 Ansvarlig mottar auto-generert mail fra IFS og når «Ukjent eier» skal ansvarlig, om mulig, finne 
anleggseier. Hvis eier finnes sender DLE vedtak. Hvis eier ikke finnes blir anlegget frakoblet eller 
reparert av Glitre Energi Nett. 

7. Ingen feil funnet:  
Entreprenøren skal sjekke ved to oppmøter. I feltet «arb.beskrivelse» skal det stå følgende: «Ingen 
feil funnet. Sjekket –dato- og –dato- samt annen relevant info. Entreprenør setter jobben til 
«Arbeid utført». 

8. Jordfeil MED STØT:  
I slike tilfeller bestilles ansvarlig et hurtigsøk fra vår entreprenør med rammeavtale på jordfeilsøk. 
Driftssentralen sender kontaktinfo, adresse osv. til ansvarlig som sørger for omgående feilsøking og 
beskjed til kunde om feilretting omgående. Huseier får info fra nettselskapet om hvordan han skal 
forholde seg. 

 

Kortversjon intern rutine: 

1. Melding om jordfeil 

2. Varsel om jordfeil kanaliseres til Driftsentralen 

3. Driftsentralen oppretter feilrapport i IFS som sender feilrapportene med B2B (IFS) til valgte 

entreprenører med rammeavtale og setter feilrapporten til status til «frigitt». 

4. Etter at entreprenør har utført jordfeilsøk kommer feilrapporten tilbake til Nettdrift som sjekker at 

alt er ok og sender feilrapporten til status utført og historikk. 

5. Er det mangler som ansvarlig oppdager og feilrapporten ikke er ok skal entreprenør kontaktes og 

endringer rettes før feilrapporten settes til status «utført». 

6. Ved feil i installasjon som ikke rettes når entreprenør er tilstede legges saken til DLE som oppretter 

vedtak og følger opp kunden for retting av jordfeil innen fristen. 

7. Ved feil på Nettselskapets anlegg oppretter ansvarlig en ny feilrapport på feilen ut i fra 

opplysninger fra entreprenør. 

8. Når feiler er rettet sette feilen til status «avrapportert» 

 

Kortversjon ekstern rutine: 

1. Entreprenør mottar feilrapport fra IFS elektronisk og setter jobben til status «Startet» når de 

begynner feilsøking. 

2. Entreprenøren avtaler møte med kunde og er behjelpelig med å lokalisere feilen i huset. 

3. Er det fortsatt feil som må rettes av installatør dokumenteres dette i feilrapport før den settes til 

status «utført». Ansvarlig i nettselskapet rapporterer dette til DLE som oppretter vedtak for 

utbedring av jordfeil. 
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4. Er det oppdaget feil på netteiers anlegg dokumenteres dette i feilrapporten før den settes til status 

«utført». 

2 Henvisning/referanser 
Viser til forskrift om elektriske forsyningsanlegg FEF §5.2 og leveringsbetingelser (standard 
nettleieavtale) 
 

3 Skjemaer 
Varsel om jordfeil. 


