Elma kurs

NEK 405-3 El-kontroll Næring
Vi holder eksamensforberedende kurs for deg som ønsker å ta el-kontroll næring i henhold til NEK 405-3. Alle
nærings- og industribygg som kontrolleres i henhold til NEK 405-3 kan oppnå rabatt i forsikringspremien dersom man foretar jevnlig kontroll. Flere forsikringsselskap gir denne rabatten. Kontrolløren skal være sertifisert i henhold til NEK 405-3, og i tillegg ha NEK 405-2 sertifisering som bestått før man kan ta 405-3 næring.
Derfor er det viktig å melde seg på boligkurs 405-2 om du ikke har bestått bolig eksamen fra før innen siste
60 mnd. Foretaket kontrolløren er tilknyttet skal også være sertifisert etter NEK 405-4 normen.
Husk å ta med en laptop med wifi på næringskursdagen 405-3, fordi eksamen i 405-3 er mulig å gjennomføre etter lunsj på siste kursdag.
Om man ønsker kan man også evt. senere ta eksamen på et lokalt bibliotek etter nærmere avtale med DNV
eller Nemko.
Det er viktig og vi ber om en tilbakemelding på om du skal opp til eksamen i 405-3 næring på siste kursdagen, og også på hvem du ønsker å bli sertifisert hos, DNV GL eller Nemko. Gi beskjed på forhånd dersom du
har behov for tilleggstid (ved for eksempel dysleksi). (Tilbakemelding sender du til mailen som sender bekreftelse ut at du er påmeldt)
Det er tillatt med hjelpemidler på nærings eksamen 405-3 unntatt elektroniske hjelpemidler som telefon,
mail og google osv. (Ta med kalkulator) Husk å ta med alle gamle forskrifter i fra FEB 88 til i dag samt flest
mulig av alle NEK 400 utgavene siden 1998. Har man ikke alle komplett er det tillatt å låne av hverandre,
men det anbefales å ha med alle disse forskrifter og normer selv.
Før kurset må dere gå inn på linkene nedenfor for å få informasjon om sertifiseringsordningene i de forskjellige selskapene. Der finner du også registreringsskjemaer som bør fylles ut og sendes inn til Nemko eller
DNV GL før kurset starter. Det er bare å ringe kontaktpersonene eller maile dem om noe er uklart.

Linker til sertifiseringsorganene
Nemko
Kontaktinfo Nemko: Karianne Teie – Mobil 958 56 140 – E-postadresse: personell@nemko.com

DNV GL
Kontaktinfo DNV GL (Det Norske Veritas), Business Assurance - Personsertifisering:
Gry Momrak Hedberg – Mobil 454 85 111 eller Anita Mari Hansen – Mobil 903 65 439
E-postadresse: personellsertifisering@dnvgl.com
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