
ElsikkErhEt  
i hjEmmEt
Beskytt deg og dine kjære mot fare!



Infratek elsIkkerhet

MIndre arbeId
med mindre arbeid menes i denne 
 sammenheng:

1.  tilkobling/skifting av topolede plugger 
til og med 25 A, med og uten jording.

2.  tilkobling/skifting av topolede 
skjøtekontakter og apparatkontakter til 
og med 16 A, med og uten jording.

3.  tilkobling og reparasjon av bordlamper/
lampetter og lignende med bevegelige 
ledninger, herunder ledningsbrytere.

4.  tilkobling/skifting av belysningsutstyr 
opphengt i takkrok eller lignende, 
og som normalt ikke betraktes som 
en del av den faste installasjonen, 
tilkoblet med kroneklemme eller plugg/
stikkontakt.

5.  montering og skifting av varmeovner 
som leveres med bevegelig ledning og 
plugg.

6.  Utskifting av dekklokk for brytere, 
stikkontakter og koblingsbokser.

lavvoltsanlegg  
(under 50 volt) kan 
 utføres/Monteres av 
Ikke- faglærte dersoM:

1.  effekten ikke overstiger 200 VA  
(ca 200 W)

2.  monterings- og bruksanvisning følges 
nøye

3.  hele anlegget er lett tilgjengelig for 
visuell inspeksjon og kontroll

4.  tilkopling til 230 V-nettet forestås 
av registrert virksomhet dersom 
tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over 
transformator med sertifisert plugg/
stikkontakt.

For lavvoltsanlegg som forelegges i ikke 
 brennbart materiale gjelder ikke begrens-
ningen i pkt. 1 og 3.

rEpVåg krAFtlAg ArBEidEr 
For å BEdrE  ElsikkErhEtEn 
hos VårE kUndEr
noe av det verste som kan skje i ditt hjem, er brann. mange kan bli 
 involvert, og liv settes i fare. Vi vet i dag at over 40 prosent av branner 
i norge har elektrisk årsak, ofte på grunn av uvitenhet,  like gyldighet og 
glemsomhet. Branner forårsaket av elektrisitet fører årlig til  utbetalinger 
fra forsikrings selskapene på mange hundre  millioner  kroner. hjelp oss å snu 
trenden. det er viktig å være klar over at EiEr/BrUkEr selv har ansvaret 
for  ettersyn og vedlikehold av elektriske anlegg og utstyr tilknyttet elek-
triske installa sjoner. med andre ord er det dU som i ditt hjem har ansvaret.

hVA hAr jEg sElV 
loV til å UtFørE?

erklærIng oM   
saMsvar/dokuMentasjon
som eier/bruker har du krav på en garanti 
fra en registrert installasjonsvirksomhet 
om at det nye elektriske anlegget 
tilfredsstiller  gjeldende sikkerhets krav, 
og at han har foretatt en sluttkontroll av 
anlegget. påse at du  mottar denne erklær-
ingen og dokumentasjonen for alt elarbeid 
den registrerte installasjons virksomheten 
har utført. du plikter til enhver tid å opp-
bevare denne dokumentasjonen. den skal 
være tilgjengelig ved senere endringer, 
ved overdragelser og ved det lokale 
eltilsynets kontroll av anlegget. dette 
gjelder helt til anlegget måtte bli fysisk 
fjernet.  dokumentasjonen kan også legges 
til grunn ved eventuelle reklamasjoner. 
Vær klar over selgers ansvar ved 
overdragelse av eiendom/bolig.

skjerpet opplysnIngs-
plIkt for salg og 
MarkedsførIng av 
 elektrIsk utstyr
Fra 1. juli 2006 ble det innført en ny 
merke forskrift som skal hindre at elektrisk 
installasjons materiell markedsføres og 
selges som et “gjør det selv-produkt” uten 
å være det. Elektrisk materiell skal heretter 
tydelig  merkes «kan kun installeres av 
registrert intallasjonsvirksomhet». merkingen 
vil også være en advarsel til forbrukerne om 
at de ikke skal opptre som hobbyelektrikere.

husk!
 god elektrisk kontakt
 Forsvarlig strekkavlastning
 Beskyttelsesleder/jordleder  
(gul/grønn)

lavvolt-belysnIng
Vær klar over at lavvolt belysning utvikler mye varme, og krever god lufting! 
Følg bruks anvisningen nøye med hensyn til avstander og  tildekking. kjøp 
kun halogenpærer som kaster varme framover/ned slik at det ikke blir for 
sterk varme oppe i taket, med fare for brann. 
 
Vær oppmerksom på at feil  montasje kan medføre brann. det lokale 
eltilsyn  anbefaler at lavvolts utstyr monteres av  registrert installasjons-
virksomhet. se www.dsb.no

hveM 
har ansvaret for min elsikkerhet?

hva 
skal jeg se etter?

hvordan 
kan jeg sikre meg og min familie?



tørrkokIng
tørrkoking er den hyppigste årsaken til 
brann. har du lett for å glemme å skru av 
kokeplaten, finnes det utkoplingsutstyr 
som bryter strømmen etter en viss tid. 
det finnes også  komfyrer med innebygd 
 sikkerhet. 

spør I forretnIngen
For eldre og funksjonshemmede kan 
hjelpemiddelsentralen i kommunen gi 
nærmere informasjon.

tIldekkIng
panelovner og elektrisk utstyr må ikke 
 tildekkes. Bruk lyspære med riktig 
wattstyrke.

faresIgnaler 

bruk sansene:  
se – lukt – kjenn – hør 

 hvis støpsler, stikkontakter eller 
sikringer blir unormalt varme, er dette 
et faresignal!

 skru til sikringene med jevne 
mellomrom (dersom du har 
skrusikringer).

 merker du uregelmessigheter eller 
unormal funksjon etter et lynnedslag, 
eller får du «støt» på kjøkken, bad eller 
utvendig?

ta kontakt med en registrert 
 installasjonsvirksomhet.

vær tIlstede 
når vaske -
MaskIner og 
 tørketroMler 
brukes

 slå alltid av tørketrommelen, 
oppvaskmaskinen og vaskemaskinen 
når du forlater boligen

 rengjør lofilteret i tørketrommelen 
etter bruk

brann I  
tv-apparatet

 skru av tV-en med AV/på-knappen 
(dersom den har det) før du går og 
legger deg eller forlater boligen. 
det er ikke godt nok bare å bruke 
 fjernkontrollen.

 pass på at den ikke støver ned. 
innvending rensing/rengjøring  
anbefales utført av fagkyndige.

 tV-en må ha god lufting.
 Flatskjermer med jordet strømkontakt 
brukt mot kabelnett/telenett kan føre 
til kraftige elektriske støt, varmegang 
og økt brannfare. ta kontakt med din 
elektrohandel og kjøp antennefilter.

flyttbare 
oljeovner/
vIfteovner
man bør utelukkende bruke fast installerte 
varmekilder til hovedoppvarming i 
hjemmet.  
 Vår anbefaling er at flyttbare varme-
kilder, slik som oljefylte ovner, stråleovner 
og vifteovner kun skal brukes som 
tilleggsoppvarming under tilsyn. Bør ikke 
brukes på barnerom.

mAngE BrAnnEr stArtEr på 
grUnn AV likEgyldighEt, 
UVitEnhEt og glEmsomhEt!



ta ut  støps elet 
fra stIkk-
kontakten ved 
tordenvær og 
når apparatet 
Ikke er I bruk
mange apparater er utstyrt med termostat. 
går denne i stykker, kan temperaturen på 
kort tid øke kraftig og forårsake brann. 
det finnes  utkoplingsutstyr. lynnedslag 
kan føre til overspenning som kan skade 
elektriske apparater.

skjøtelednInger
 støpsler og skjøtekontakter er svake 
ledd i elektriske  installasjoner. monter 
derfor et tilstrekkelig antall med faste 
stikkontakter.

 løse flerveiskontakter og andre    
prov isoriske løsninger går på 
 sikkerheten løs.

 strømuttak utendørs krever jordet 
stikkontakt med jordfeilbryter. 
skjøteledninger må være tilpasset 
aktuelle påkjenninger og kun brukes 
midlertidig.

 husk å rulle ledningen på trommelen 
helt ut for å unngå varmeutvikling.

jordIng
personer kan bli utsatt for farlige 
berørings spenninger når jordingssystemet 
ikke er i orden, som:

 manglende jording
 dårlig jording
 Feil på elektriske anlegg
 manglende utjevningsforbindelser, 
hovedvann ledninger, avløpsrør, etc.

Berøring av vannkran og komfyr kan ved 
 manglende jording og feil på for eksempel 
komfyr føre til strømgjennomgang.

jordfeIlbryter
hvis du har fått en ”karamell” når du har tatt 
på komfyren eller lampen over  oppvask-
benken og merket ubehag, er dette er et 
var sel om at noe er galt. ta kontakt med 
en regis trert  installasjonsvirksomhet. En 
jordfeil bryter montert i sikrings skapet kopler 
ut  strømmen på millisekunder hvis det 
oppstår en feil. nB! test jordfeilbryteren/
varsleren minst èn gang i året ved å trykke 
på testknappen.

repvåg kraftlag og det  lokale 
elektrIsItetstIlsyn (dle)
det lokale Elektrisitetstilsyn jobber for å redusere skader og ulykker forårsaket 
av  elektrisk strøm. disse oppgavene utfører sakkyndige selskaper på vegne av 
nettselskapet gjennom  retningslinjer gitt av direktoratet for samfunnssikkerhet- og 
beredskap, dsB: 

 stikkprøvekontroll av elektriske anlegg og utstyr i eldre og nye boliger
 reviderer installatører og andre virksomheter
 stikkprøvekontroll av elektriske produkter som omsettes 
 Bistand til politiet ved brann og ulykker
 informasjon om elsikkerhet

se www.dsb.no for mer informasjon

lEtt å glEmmE BArnErom

 
Vær oppmerksom på at oppladbart utstyr 
og leker kan medføre brannfare. Enkelte 
leker har begrenset ladetid. lading utover 
den angitte tiden kan føre til over-

oppheting av  lekene, brann eller brann-
tilløp. la ikke barn lade leker på egenhånd, 
dette bør gjøres av  voksne. det er svært 
viktig å lese  bruksanvisningen.

unngå flyttbare 
laMper og 
klypelaMper
slike lamper hører ikke hjemme på barne-
rommet. de kan velte eller falle ned i 
 sengetøyet. dette kan få fatale følger.

pass på  
oppladbart utstyr



1. Følger du alltid bruksanvisningen for elektriske apparater?

2. sjekker du at komfyren er skrudd av etter bruk, når du forlater huset 
eller går og legger deg? (det finnes utstyr på markedet, såkalt 
komfyrvakt, som kobler ut komfyren hvis den blir glemt. Eldre kan få 
dekket omkostningene til utstyret – spør hjemmehjelp-tjenesten.)

3. trekker du alltid ut støpselet i termostatstyrte apparater, som f. eks. 
kaffetrakter og  brødrister, etter bruk?

4. passer du på at ingen av panelovnene i boligen er tildekket? (En 
tildekket ovn er brannfarlig.)

5. Bruker du kun vifteovner under tilsyn? har du sett etter om støv-
filteret er tett? (i så fall rens eller skift det. plassér dessuten aldri 
ovnen foran noe brennbart.)

6. Bruker du kun lyspærer med den watt-styrken som dine lamper er 
beregnet for, eller  lavere? (se etter misfargede lampeskjermer. En 
lyspære kan ha en overflatetemperatur på flere hundre grader.)

7.  har du bare fastmonterte ovner og lamper på barnerommet?

8.  Er det alltid noen til stede når oppvaskmaskin, vaskemaskin eller 
tørketrommel er i bruk?

9. renser du lofilteret i tørketrommelen etter hver gang den brukes?

10. har du nok stikkontakter så du unngår bruk av skjøteledning?

11. dersom du har skrusikringer – trekker du dem godt til minst én gang 
i året? (Er sikringer, koblingsbokser, støpsler eller brytere unormalt 
varme, kan det tyde på en overbelastning. ta kontakt med autorisert 
elektroinstallatør.)

12. slår du av tv-en med AV/på-knappen hver kveld? (i slike apparater opp-
står ofte feil som kan føre til brann ved svikt i lodding eller trykte kretser. 
Bruk AV-knappen når apparatet ikke er i bruk, da er du på den sikre 
siden. Antenne- og strøm ledning bør trekkes ut når du reiser på ferie.) 

har du el-vett? 

tEst dEg sElV!
sjekk de 12 punktene i testen og se hvor mange poeng du oppnår. kryss av!

12 poeng 
du er suveren!

8-11 poeng 
du er mer samvittighetsfull enn 
de fleste

6-8 poeng 
Brukbart med store muligheter 
for forbedringer

0-6 poeng 
les gjennom listen en gang til 
og merk deg innholdet

circu
s

det lokale elektrisitetstilsyn (dlE)

tekst og bilder i denne brosjyren er 
copyright-beskyttet og kan ikke benyttes 
uten avtale med infratek Elsikkerhet As. www.rkal.no


