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Avsluttet dato / Planlagt ferdig

ANLEGGSBESKRIVELSE
Nyanlegg
Utført i
henhold til:

Utvidelse
NEK 400:
Annet:

Endring

Prosjektering

Utførelse

(Angi utgave):
(Beskriv norm):

Måler nr:

Type installasjon:

BESKRIVELSE/KOMMENTAR

Eier av anlegg skal til enhver tid oppbevare erklæring om samsvar og oppdatert informasjon. Erklæring om samsvar er et
verdipapir og en garanti for at installasjonen er bygget etter gjeldende regelverk.
Vi erklærer at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske
lavspenningsanlegg. Dokumentasjon i henhold til gjeldende regelverk er overlevert eier av anlegget.

FAGLIG ANSVARLIG / BEMYNDIGET PERSON
Navn
Dato
Signatur
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Elektriske installasjons- og reparasjonsarbeid skal utføres av fagfolk.
Henvend deg til en registrert installatør. Det er kun enkle ting man har lov til å
gjøre selv, så som å skifte støpsel, henge opp lampe som ikke er en del av den
faste installasjonen, montere og skifte varmeovn som leveres med støpsel.

Gode råd


Bruk aldri sterkere pære enn lampen
er godkjent for



Bruk kun godkjent utstyr



Tørk ikke tøy på elektriske ovner



Hold gardiner vekk fra elektriske
ovner



Legg ikke skjøteledninger gjennom
døråpninger



Unngå koblingsklyser



Unngå lange skjøteledninger



Ikke utfør arbeid som krever
fagkompetanse



Slå av elektriske apparater som ikke
er i bruk



Er sikringer, brytere, stikkontakter
og/eller koblingsbokser unormalt
varme kan det tyde på
overbelastning



Slå av TV-apparatet med av/på
knappen

Boligbranner med elektrisk
årsak kan unngås!

Ikke la deg friste til å være
«hobbyelektriker»
Velger du å samarbeide med en registrert
elektroinstallatør er du trygg på at arbeidet
utføres i samsvar med lover og forskrifter.
Inngrep og forandringer i det elektriske
anlegget er en viktig jobb som stiller høye krav
til kunnskaper og faglig utdannelse.
Et godt anlegg
Et brukstilpasset og vedlikeholdt anlegg er
trygt og klart til bruk hver gang. Ta ikke
sjansen på å gjøre egeninnsats. Blir det brann
eller andre skader som skyldes
«hobbyelektrikeren», skaper dette problemer
og kan få økonomiske konsekvenser, bl.a.
avkorting av forsikringen.
Dette gjør du for sikkerheten
Sørg for at en elektroinstallatør regelmessig
foretar en grundig sjekk av det elektriske
anlegget, helst hvert tredje år. Engasjerer du
en registrert elektroinstallatør er du trygg på at
arbeidet utføres i samsvar med lover og
forskrifter.
Strøm er en usynlig og nyttig, men farlig
vare
Vi forventer at strømmen er der og at bruken
er ukomplisert og trygg. Virkeligheten er
dessverre ikke slik. Mange husstander har ikke
sørget for å bestille kontroll av det elektriske
anlegget på år, og har heller ikke fått
utvidet/forsterket anlegget etter hvert som nye
og flere elektriske apparater anskaffes.
Kontakt en registrert elektroinstallatør.

Elulykker rammer
tilsynelatende tilfeldig
Du kan unngå de fleste
feilkilder hvis du er ditt ansvar
bevisst og sørger for å
vedlikeholde det elektriske
anlegget.
Elektriske branner
Elektrisk utstyr og feil bruk av
elektrisk utstyr utgjør en
betydelig del av branner i
Norge. Ca. 20 mennesker
omkommer årlig på grunn av
branner med elektrisk årsak.
Overspenningsvern
Monteres i tilknytningsskap
eller hovedfordeling. Sikrer
elanlegget og elektrisk utstyr
mot overspenninger, for
eksempel under tordenvær.
Mange boliger er sikret
Er du blant dem som har sagt
nei takk, eller ikke en gang har
hørt om jordfeilbryter,
overspenningsvern eller andre
forhåndsregler du bør ta?
Ta kontakt med din registrerte
elektroinstallatør snarest!

