Gradering: Åpen
Dok.type: Prosedyre

Godkjent av:
Utarbeidet av:

Harald M. Andreassen
Johnny Pedersen

Dato: 28.01.2022
Versjon:
3
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Sikkerhetskort, tillatelser og bemyndigelser

1. Formål og omfang
Formålet med prosedyren er å sikre at tillatelser og bemyndigelser gis skriftlig, samt at de som får
tillatelser og blir bemyndiget forstår innholdet.

2. Gjelder for
Prosedyren gjelder for alt personell som har behov for sikkerhetskort og alle som behandler søknader
om sikkerhetskort.

3. Beskrivelse av tillatelser og bemyndigelser
Alle som har behov for sikkerhetskort hos Arva må ha smarttelefon med appen «Permitto» installert.
Det søkes om sikkerhetskort i Permitto. Sikkerhetskort utstedes i Permitto og skal framvises på
forespørsel via appen. Se veiledninger og manualer for Permitto i Arvas styringssystem og ekstranett.
Tabellen beskriver hvilke bemyndigelser og tillatelser Arva benytter.
Adgangstillatelse
høyspenningsanlegg

Innvilget selvstendig adgang til høyspenningsanlegg.

Adgangstillatelse
lavspenningsanlegg

Innvilget selvstendig adgang til lavspenningsanlegg.

Bare personer med behov og tilstrekkelige kjennskap til
høyspenning forsyningsanlegg får selvstendig
adgangstillatelse.

Adgang til svakstrømssonen i lavspenningsstolper gis ikke av
driftsansvarlig, men av den som har rettighet til sonen.
Bare personer med behov og tilstrekkelige kjennskap til
lavspenning forsyningsanlegg får selvstendig adgangstillatelse.

Ledsagingstillatelse

Innvilget godkjenning til å ledsage personer i
høyspenningsanlegg og lavspenningsanlegg ikke beskyttet mot
berøring. Den som gis ledsagingstillatelse har et ansvar for at
de som ledsages ikke blir utsatt for fare.
En person som har ledsagingstillatelse har ikke adgang til å ta
med seg hvem som helst inn i anleggene. Tillatelse må gis av
Driftsentralen eller annen person som har bemyndigelsen «gi
adgang» i sikkerhetskortet.

Adgang med ledsager

Innvilget adgang til høyspenningsanlegg og
lavspenningsanlegg når vedkommende blir ledsaget av person
med ledsagertillatelse.
Den som har tillatelsen «Adgang med ledsager» skal selv påse
at han/hun ledsages av person med tillatelse til dette.

Ansvarlig for arbeid (AFA)

Godkjent til å inneha rollen «ansvarlig for arbeid» (AFA) i
lavspenningsanlegg.
Godkjenningen gis bare til personer med tilstrekkelige
kvalifikasjoner om forsyningsanlegg lavspent. Minimumskravet
er ett års praksis som energimontør, elektriker eller tilsvarende.
Ikke elektrosakkyndige (skogryddere) som jobber på bakken
kan godkjennes i henhold til egne instrukser.
Personen må kunne kommunisere med norsktalende personer.
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Godkjent for å inneha rollen som «leder for sikkerhet» (LFS)
Godkjenningen gis bare til personer med tilstrekkelige
kvalifikasjoner om forsyningsanlegg høyspent. Minimumskravet
er ett års praksis som energimontør eller tilsvarende.
Personen må kunne kommunisere med norsktalende personer.

Leder for kobling (LFK)

Godkjent for å inneha rollen som «leder for kobling» (LFK)
Godkjenningen gis bare til personer med tilstrekkelige
kvalifikasjoner om forsyningsanlegg høyspent.
Personen må kunne kommunisere med norsktalende personer.

Sikkerhetsansvarlig skogrydding

Godkjent for å inneha rollen som «sikkerhetsansvarlig
skogrydding».
Godkjenning gis til personer med tilstrekkelige kvalifikasjoner
om sikkerhet ved skogrydding nær nettanlegg.
Personen må kunne kommunisere med norsktalende personer

Sikkerhetsansvarlig anleggsarbeid

Godkjent for å inneha rollen som «sikkerhetsansvarlig
anleggsarbeid».
Godkjenning gis til personer med tilstrekkelige kvalifikasjoner
om sikkerhet ved arbeid med anleggsmaskiner nær elektriske
linjer og kabler

Utpeke ansvarlig for arbeid

Bemyndiget til å utpeke «ansvarlig for arbeid» (AFA) blant de
som er skriftlig godkjent.
Personer med kvalifikasjoner om lavspenning forsyningsanlegg
og kunnskap om risiko ved arbeid som ledes av AFA kan få
denne bemyndigelsen.

Utpeke leder for kobling

Bemyndiget til å utpeke «leder for kobling» (LFK) blant de som
er skriftlig godkjent.
Det er bare driftsingeniører ved Arvas driftsentral som
delegeres denne.

Utpeke leder for sikkerhet

Bemyndiget til å utpeke «leder for sikkerhet» (LFS) blant de
som er skriftlig godkjent.
Det er bare driftsingeniører ved Arvas driftsentral som
delegeres denne.

Gi adgang

Bemyndiget til å innvilge kortvarig adgang med ledsager til
høyspenningsanlegg.

Gi selvstendig adgangstillatelse

Bemyndiget til å gi selvstendig adgangstillatelse.
Det er bare driftsleder / driftsansvarlig og dennes stedfortredere
som har denne myndigheten.

Gi ledsagningstillatelse

Bemyndiget til å gi ledsagningstillatelse.
Det er bare driftsleder / driftsansvarlig og dennes stedfortredere
som har denne myndigheten.

Godkjenne leder for kobling
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Det er bare driftsleder / driftsansvarlig og dennes stedfortredere
som har denne myndigheten
Godkjenne leder for sikkerhet

Bemyndiget til å godkjenne «leder for sikkerhet».
Det er bare driftsleder / driftsansvarlig og dennes stedfortredere
som har denne myndigheten

Godkjenne ansvarlig for arbeid

Bemyndiget til å godkjenne «ansvarlig for arbeid».
Det er bare driftsleder / driftsansvarlig og dennes stedfortredere
som har denne myndigheten

Stedfortreder

Personer som er utpekt som stedfortreder for driftsleder.

4. Sikkerhetskort - søknad og utstedelse
4.1

Søknad om og kvittering for mottatt sikkerhetskort

Den som har behov for tillatelser, godkjenninger og bemyndigelser vedrørende Arvas elektriske
anlegg skal søke om sikkerhetskort. Dette gjøres i henhold til veiledningen «Permitto - søknad om
sikkerhetskort», som finnes i Arvas styringssystem og ekstranett.
Søknaden skal attesteres av en person som kjenner søkeren og kravene som gjelder for å få
sikkerhetskort. Dette bør fortrinnsvis være leder til den som har behov for sikkerhetskort.
Når søknaden er godkjent og sikkerhetskort er utstedt, må mottaker kvittere for å ha mottatt
sikkerhetskortet.
Prosessen gjennomføres via eposter fra Permitto, som viser hva som skal gjøres.
4.2

Behandling av søknad

Driftsleder / driftsansvarlig eller en av han bemyndiget vurderer søknaden. Søknader kan avvises om
vedkommende det søkes for vurderes som uegnet eller at behov for sikkerhetskort ikke er tilstede,
samt om det avdekkes feil eller mangler i søknaden.
4.3

Dokumentasjon

Det selskap som har ansatte med sikkerhetskort skal til enhver tid kunne fremlegge gyldig
dokumentasjon på opplæring, øvelse og instruksjon av personell.
4.4

Utsteding sikkerhetskort

Sikkerhetskort blir utstedt i appen Permitto, som skal være på smarttelefonen til innehaver av
sikkerhetskort.

5. Registreringer
Ved denne aktiviteten gjelder følgende krav til registreringer:
Registrering

Arkiv (system)

Lagringstid

Ansvarlig

Søknad, behandling, utsteding og
oppbevaring av sikkerhetskort

Permitto

3 år

Driftsleder /
driftsansvarlig
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