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Permitto - veiledning søknad om sikkerhetskort 

Permitto - veiledning søknad om sikkerhetskort  

For å kunne søke om tillatelser, godkjenninger og bemyndigelser (sikkerhetskort) i forhold til Arvas 
elektriske forsyningsanlegg, må du være bruker av Permitto og disponere en smarttelefon.  

For å bli bruker laster du ned appen «Permitto» på smarttelefonen og registrerer deg som bruker før 
du starter på søknadsprosessen. 

1. Åpne www.permitto.no og logg inn på din bruker. Du får da følgende menyer: 

 

2. Klikk på «Ny søknad» 

3. Velg at du skal søke sikkerhetskort hos Arva AS ved å peke og klikke på  

 

4. Fyll ut hvilke datoer du søker om at sikkerhetskortet skal være gyldig fra og til. 

5. Om du har sikkerhetskort fra før kan du velge å kopiere data fra et av dine tidligere sikkerhetskort. 
Om du ikke har sikkerhetskort fra før må du velge «Blank søknad». 

 

http://www.permitto.no/
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6. Les informasjonen og sett deg inn i denne om du ikke kjenner til dette fra tidligere. 

Velg fagfelt: 

 

 

7. Bakgrunn for søknad. Her legger du inn litt info til den som skal behandle søknaden. I feltet 
«Gyldighet, begrensning, unntak» oppgis det om sikkerhetskortet skal/bør begrenses på grunn av 
områder, kvalifikasjoner, behov eller lignende. Dette feltet kan overskrives av den som godkjenner 
og utsteder sikkerhetskortet (driftsleder).  

 

 

 

 

 

NB! Videre beskrivelse viser eksempel hvor det er valgt Elektro faglært. Andre fagfelt vil gi litt 
andre valg. 
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8. Adgang. NB! Her vil du få ulike valg avhengig av valgt fagfelt. Det fremgår av Arvas prosedyre 
«Sikkerhetskort, tillatelser og bemyndigelser» hva de enkelte innebærer og hva du har mulighet til 
å få. 

 

Kryss for Adgangstillatelse høyspenningsanlegg og/eller Adgangstillatelse lavspenningsanlegg, 
skjuler Adgang med ledsager og viser Ledsagingstillatelse. 

 

 

9. Søkers bakgrunn. NB! Denne vil kunne ha andre valg eller være skjult, avhengig av valgt fagfelt. 
Om du har fagbrev innen elektro og mer enn ett års praksis som energimontør og/eller elektriker 
så krysser du av og oppgir hvor mange års praksis du har som energimontør og/eller elektriker. 
Det samme gjelder om du har praksis som innen planlegging og prosjektering av forsyningsanlegg 
høy- og lavspenning. Dette har betydning for hvilke tillatelser og bemyndigelser du kan få. 

Du kan laste opp ditt fagbrev, men det er pr nå ikke krav om det. 
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10. Dokumentasjon av opplæring. Last opp dokumenter eller henvis til referanse. Det fremgår av 
Arvas instruks «Opplæring som grunnlag for sikkerhetskort» hva som kreves av opplæring og det 
ligger link til Arvas nettbibliotek her. 

 

Prosedyre: 

Trykk «Legg ved dokumentasjon» og velg +Nytt dokument.  

Med dokument: Sett inn kursdato og trykk «Velg dokumentasjon» 

Uten dokument: Kryss av for «Legg til dokumentasjon uten fil». Sett inn kursdato og skriv inn 
referanse (hvor vi kan finne dokumentasjon, ved behov) (kan benyttes av faste leverandører) 

Opplæring eller gjennomgang av driftsleders instrukser må bekreftes før du kommer videre. 

 

11. Hvor søker du adgang. Her kan du velge gruppe eller anlegg, etter behov. 

Eksempler: 

✓ Dersom du skal arbeide på alle typer anlegg som Arva eier og drifter (inklusiv anlegg som 
driftes for andre eiere), krysser du av for alle 

✓ Dersom du skal arbeide på for eksempel lavspenningslinjer og/eller lavspenningskabler 
mange steder, krysser du av for dette 

✓ Dersom du skal arbeide på for eksempel en konkret høyspenningslinje, krysser du av for 
dette og du har beskrevet tidligere hvilken linje det er 

✓ Dersom du skal arbeide i en eller flere konkrete stasjoner, trykker du på nedpila og finner 
stasjonen og krysser for den 
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12. Godkjenninger. Kryss for hvilke godkjenninger du søker om. Kan være andre eller færre valg eller 
skjult, avhengig av valgt fagfelt. 
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13. Bemyndigelser. Denne vil ikke vises for alle og det skal ikke krysses av, uten at du er helt sikker 
på at du skal ha aktuell bemyndigelse. Det fremgår av Arvas prosedyre «Sikkerhetskort, tillatelser 
og bemyndigelser» hva de enkelte innebærer og hva du har mulighet til å få. 

 

14. Fyll inn hvem som skal attestere søknad. 
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