Det elektriske anlegget
Sikringsskap og inntak
OK Sjekkpunkt
Sikringer og annet utstyr er ikke unormalt varmt
Skrusikringer er godt tilskrudd
Sikringer kan betjenes at man kan få strøm
Døra på sikringsskapet er lukket
Det er ingen åpne hull i skapsidene
Alle kurser er riktig merket på kursfortegnelsen
Sikringer og annet utstyr er ikke skadet
Det er ryddig og oversiktlig i sikringsskapet
Jordfeilbryter(e) og ev. jordfeilvarsler reagerer på testknapp
Overspenningsvern er ikke skadet
Den faste installasjonen
Alle kabler er godt festet
Alle kabler og ledninger er i orden og uten skade
Deksler på brytere, stikkontakter osv. er ikke skadet
Fastmontert utstyr som varmeovner, lysarmaturer osv. er
betryggende festet
Brytere, stikkontakter, støpsler osv er ikke unormalt
varme(misfarging eller unormal lukt)
Det er ikke utført bruksendring i noen rom slik at elanlegget
ikke er tilpasset dagens bruk
Det er ikke foretatt installasjonsarbeid av andre enn registrert
elektroinstallatør
Det er ikke foretatt bygningsmessige arbeider som kan ha
skadet kabler eller utstyr
Varmeovner blir aldri tildekket med gardiner og lignende, og
blir heller aldri benyttet til å tørke klær på

Bruk av elektrisk utstyr
OK
Sjekkpunkt
Vi går aldri fra komfyren mens platene står på
Vi går aldri fra kaffetrakter, vaffeljern, strykejern, vifteovner osv
når apparatene er i bruk
Oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel brukes aldri om
natten eller når vi ikke er tilstede
TV-en slås alltid av med Av/På-knappen, ikke bare med
fjernkontrollen
TV-er og andre apparater blir aldri tildekket
Alle apparater brukes som angitt på bruksanvisningen
Alle elektriske apparater er i orden og uten skade
Alle elektriske apparater fungerer som de skal
Lo- og støvfilter i tørketrommel og vifteovn rengjøres
regelmessig
Løse lamper og flyttbare ovner brukes ikke i barnerom eller i
rom hvor dyr går løse
Det brukes ikke for store lyspærer i lamper
Det brukes ikke skjøteledning til ”fast” utstyr som varmeovner,
frysere , vaskemaskin osv
Det brukes ikke dobbelstikkere til annet enn smålamper og
lignende
Generelt
Vi har ikke merket noe unormalt ved det elektriske anlegget
(sikringer som stadig ryker, forstyrrelser på radio eller TV osv.)
Vi får ikke strøm i oss noen steder i huset

Landbruksinstallasjon
OK Sjekkpunkt
Kapslinger, lokk og nipler på stikkontakter, brytere og
annet utstyr er ikke skadet
Skjermer og kupler på lysarmaturer er ikke skadet
Motorvern er riktig innstilt (som på motors merkeskilt)
Utstyr er ikke skadet p.g.a. korrosjon
Ev. varmevifte i dyrerom er godkjent for slik bruk
Motorer, pumper, vifter osv. er rengjort og ikke tildekket
Koblingspunkter i koblingsbokser, stikkontakter osv. er
ettersett av elektroinstallatør
Halogenlamper brukes ikke på låven
Stikkontakter i dyrerom har forankoblet jordfeilbryter
Silo- og rundballeriver brukes bare under tilsyn
Alle nødstopp-brytere er lett tilgjengelige
Elektrisk utstyr er ikke plassert slik at dyr kan berøre og
skade det

SJEKKLISTE FOR VEDLIKEHOLD AV
ELEKTRISK ANLEGG OG UTSTYR
Husk at det er du som eier/bruker som er ansvarlig for at det elektriske
anlegget og det elektriske utstyret er i forskriftsmessig stand.
Ca. halvparten av elektriske branner skyldes feil bruk av elektrisk utstyr.
Det er mye du selv kan gjøre for å unngå brann.
Med denne enkle sjekklista kan du selv kontrollere en del viktige punkter
på ditt elanlegg. Sjekkpunktene bør kontrolleres jevnlig, for eksempel en
gang pr. år. Hvis du ikke kan svare OK på et punkt, må punktet utbedres
eller sjekkes nærmere.
Noen av punktene kan du utbedre selv, mens andre må utbedres av
registrert elektroinstallatør.
Vi anbefaler at det monteres jordfeilbrytere og eventuelt
overspenningsvern for det elektriske anlegget. Dette gir god beskyttelse
mot brann og berøringsfare.
Ta gjerne kontakt med Elsikkerhetsavdelingen hvis du har spørsmål eller
ønsker flere eksemplarer av denne lista.

Gårdsbruk plikter å ha internkontrollsystem, som bl.a. skal
omfatte vedlikehold av elektrisk anlegg. Dette må tilpasses den aktuelle
installasjonen. Tilføy punkter som passer ditt internkontrollsystem.
Husk at installasjon og utstyr i driftsbygningen er utsatt for langt større
påkjenninger enn i boligen (vibrasjon, støv, fuktighet osv.)
Regelmessig ettersyn og vedlikehold er derfor svært viktig.
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