SKJEMA FOR
EGENKONTROLL

EGENKONTROLL AV:

JA:

NEI: EVT. AVVIK

INNTAK: (Der hvor strømmen kommer inn i huset)
Er det noen synlige skader?
Er sikringslokkene godt tilskrudd?
Er sikringslokkene veldig varme?

SIKRINGSSKAP
Er sikringer og utstyr godt merket (hvilke rom etc.)?
Er det innsatt riktige størrelser på sikring (ihht. merking)?
Er det noen synlige skader?
Er sikringene godt tilskrudd?
Er sikringer eller annet utstyr unormalt varme?
Er det enkelte av sikringene som stadig ryker?
Er noen av ledningene mistfarget (pga. varme)?
Er det ryddig i sikringsskapet (Det skal ikke lagre uvedkommende
ting i sikringsskapet)?
Fungerer testknappen på jordfeilvarsleren eller jordfeilbryteren(e)
(Hvis du har)?

KURSOPPLEGG/LEDNINGSOPPLEGG
Har noen elektriske ledninger løsnet?
Er det noen skader på de elektriske ledningene?
Er det mye bruk av skjøteledninger?
Er vaskemaskin, tørketrommel, kjøleskap, varmeovner etc. tilkoblet over skjøteledning?
Benyttes alle skjøteledninger i samme rom som de er tilkoblet?
Blir skjøteledninger som benyttes ute fjernet straks etter bruk?

ELEKTRISK UTSTYR
Er elektrisk utstyr eller andre apparater skadet?
Fungerer alt elektrisk utstyr slik det skal?
Er varmeovner og belysningsarmaturer tildekket på en slik måte at
varmeavgivelse hindres (gardiner, møbler, klær leker etc.)?
Har du nødvendig avstand fra utstyr og frem til brennbart materiale (spotbelysning, reﬂektorovner etc.)?
Er alt egenmontert utstyr montert etter monteringsanvisningen?
Brukes komfyr, vaskemaskin, vaffeljern, strykejern, brødrister, kaffetrakter, oppvaskemaskin, tørketrommel, varmevifter og lignende,
kun på dagtid og under tilsyn?
Rengjøres lo/støvﬁlter i tørketrommel, vifteovner o.l. regelmessig?
Er brytere, stikkontakter, støpsler, koblingsbokser, og lignende
utstyr varme eller brunsvidde. (sjekk spesielt komfyrstikk og varmtvannsbereder)?
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JA:

NEI: EVT. AVVIK

Brukes løse lamper eller ﬂyttbare ovner i barnerom eller i rom
hvor dyr er løse?
Brukes det ”klype” monterte lamper som sengelamper på sengegavel etc?
Benyttes lyspærer med høyere wattstyrke en det som står påstemplet i lampene?
Følges bruksanvisningen for elektrisk utstyr?
Benyttes av/på knappen for å skru av TV’en for natten?
Trekkes pluggen for kaffetrakteren ut for natten?
Er fastmontert utstyr som varmeovner, lamper etc. løsnet?
Er noe av det elektriske utstyret veldig gammelt slitt, og bør skiftes
ut?

GENERELLE PUNKTER
Har du oppdaget noe unormalt ved det elektriske anlegget?
Er alle elektroinstallasjoner utført av aut. elektroentreprenør?
Har den elektriske installasjonen andre feil eller mangler?
Er deler av installasjonen veldig gammel, og klar for utskifting?

FYLL INN EGNE PUNKTER

Har du krysset i noen av de fargede rutene,
bør dette rettes umiddelbart.
Kontakt elektriker om nødvendig
Denne kontrollen bør gjennomføres regelmessig (for eksempel ved hver måleravlesing)
Kontrollen er utført av: ____________________ Dato: ___________ Anlegg: __________________

Adr: 2975 Vang I Valdres
Tlf : 61 36 73 64 Fax : 61 36 73 63 Mob : 482 67 364 / 975 67 364
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