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Feil i det elektriske anlegget
kan forårsake brann!
Som daglig leder har du ansvaret
for vedlikehold og ettersyn av det elektriske anlegget.
Lar du oss få utføre internkontrollen fritas du
for kontrollansvar!

Ganske sikkert er du allerede klar over at forsvarlig vedlikehold og ettersyn av
det elektriske anlegget i bygget du disponerer er ditt ansvar som daglig leder.
At dette er lovfestet. Og at det gjelder uansett om du eier eller leier.
Kanskje vet du også at intervallet for kontroll settes i henhold til en risikovurdering? Du kan få pålegg, tvangsmulkt og/eller politianmeldelse hvis ikke
alt gjennomføres etter myndighetenes krav.
Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger en dyktig el-entreprenør!

Vi er spesialister på internkontroll
Norgeseliten er en landsdekkende kjede med el-entreprenører, som blant annet har spesialisert
seg på internkontroll av elektriske anlegg i små- og mellomstore næringsbygg.

Vi har utarbeidet et system som er skreddersydd for å administrere og utføre denne kontrollen

profesjonelt. I tillegg til å sikre at anlegget tilfredsstiller myndighetenes krav, gir systemet økt

personsikkerhet i din bedrift, mer effektiv produksjon, redusert energiforbruk, færre driftsstopp
og reduserte vedlikeholdskostnader.

Sammen med deg gjør vi en risikovurdering og avtaler hvor ofte kontroll skal gjennomføres.

Vi passer på at dette utføres etter avtale, og kreves det termofotografering av bygget gjør vi det.
På den måten frigjør du tid til annet arbeid og fritas for kontrollansvar.

Sjekk sikringsskapet. Ser det ut som dette, bør du raskt ta kontakt med oss.

www.norgeseliten.no

NB: Kontrollrutinene skjerpes!
På lik linje med Arbeidstilsynet er ditt lokale elektrisitetstilsyn pålagt å etterse at gjeldende

lover og forskrifter blir fulgt. Myndighetene har nå innskjerpet kontrollrutinene og manglende
dokumentasjon kan få alvorlige økonomiske og strafferettslige konsekvenser. Dessuten krever
forsikringsselskapene vanligvis dokumentasjon på at internkontrollen er gjennomført etter
forskriftene, før oppgjør kan ﬁnne sted. For å være sikker kan du overlate den til oss.

Internkontroll
Når du har gjennomført en internkontroll hos oss, får du oversendt en rapport.

Feil og mangler som oppdages vil bli rapportert med en bokstavkode; A,B eller C.
Bokstavkodene gjengir feilens alvorlighetsgrad.

A: Alvorlig avvik, omgående utbedring nødvendig
B: Viktig avvik registrert, utbedres snarest mulig
C: Mindre viktig avvik, overvåkes, ny kontroll avtales
Med rapporten vil vi foreslå tiltak som utbedrer avvikene. Når eventuelle avvik er utbedret,
kan du være sikker på at det elektriske anlegget er i forsvarlig stand.
Internkontroll av næringsbygg er vårt spesialområde!

Dato:
05/10/2010

(dd/mm/åååå)

Alvorlighetsgrad:
Velg:
Velg:
A/3 Alvorlig avvik, omgående utbedring nødvendig
B/2 Viktig avvik registrert, utbedres snarest mulig
C/1 Mindre avvik, overvåkes, ny kontroll avtales

Velg / søk etter feilkode
5010 Varmeovnen var plassert for nær brennbare bygningsdeler, jfr. §§ 28, 36 og 37.

Utdrag av rapport.
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Elektriske anlegg skal utføres, drives
og vedlikeholdes slik at de ikke frembyr fare
for liv, helse og materielle verdier.
Lov av 19. juni 1969 nr. 65 VII
om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
§ 2, 1. ledd.
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