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Forord 

Normserien NEK 405 er utarbeidet av normkomite NEK/NK 219. Normene i serien har vært 
bekjentgjort og vært gjenstand for høring i samsvar med gjeldende regler for utarbeidelse og 
fastsettelse av norske elektrotekniske normer. Normserien ble opprinnelig fastsatt som norsk 
elektroteknisk norm av styret i Norsk Elektroteknisk Komite den 30. mai 2008. 

NEK 405-serien, med unntak av NEK 405-1, ble revidert siste halvdel i 2013. Bakgrunnen for 
revisjonen var primært endringer i regelverket. Forskrift om elektroforetak og 
kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, som trådte i kraft 
1. juli 2013, introduserte krav til virksomheter, faglig ansvarlige og personell som skal utføre 
kontroll av elektriske anlegg for andre. Videre stiller forskriften krav om registreringsplikt for 
slike virksomheter. 

Det er også gjennomført justeringer som innebærer valgfrihet i forhold til sertifisering. Disse 
endringene anses å være til gunst for partene som ligger innenfor normseriens virkeområde. 
Til sist har det vært enkelte språklige justeringer, der dette har vært påkrevd. Justeringene 
som er foretatt har hatt full oppslutning i normkomite NK 219, hvor partsinteressene er 
representert.  

Revidert og foreliggende utgave av denne normen ble fastsatt av NEKs styre xx. april 2014  

  

NEK, Lysaker xx. april 2014 
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Innledning 

En betydelig andel av bygningsbrannene i Norge er forårsaket av feil i det elektriske anlegget 
eller feil bruk av elektrisk utstyr. Eier er pliktig til å vedlikehold det elektriske anlegget og 
sørge for korrekt bruk av elektrisk utstyr. Dersom eier supplerer sin vedlikeholdsplikt til også å 
omfatte profesjonell kontroll av det elektriske anlegg, vil eventuelle feil på anlegget kunne 
oppdages tidlig. Utbedring av påpekte feil vil redusere risiko for brann.  

I forbindelse med en profesjonell kontroll vil eier orienteres om farer ved elektrisitet og 
dermed også forebygge feil bruk av elektrisk utstyr.. Bruk av et inspeksjonsorgan med 
kvalifisert personell sikrer en kontroll av god kvalitet.  

Kontroll av elektriske lavspenningsinstallasjoner kan ha flere formål. Eksempler på slike kan 
være tilstandskontroll i forbindelse med eierskifte, tredjepartskontroll av nye elektriske 
installasjoner, leveransekontroll på vegne av byggherrer, Brannforebyggende el-kontroll bolig 
på vegne av kunde og forsikringsselskap osv.  

Kontroll av elektriske installasjoner som en tjeneste i markedet må ikke forveksles med den 
lovpålagte myndighetskontrollen som utføres.  

 

1 Omfang og hensikt 

Denne delnormen spesifiserer krav til utførelse av «Brannforebyggende elkontroll – bolig». 
Slik kontroll er ikke en fullstendig tilstandskontroll av den elektriske installasjonen i boligen, 
men en begrenset kontroll av de elektriske farekilder som statistisk sett hyppigst fører til 
brann i boliger.  
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2 Normative referanser 

Denne normen omfatter også bestemmelser fra andre publikasjoner, som daterte eller 
udaterte referanser. Disse normative referansene kan være nevnt på aktuelle steder i denne 
normen og de er listet opp nedenfor. Dersom daterte referanser blir endret eller revidert, vil 
endringen eller revisjonen ikke gjelde for denne normen. De vil bli gjeldende bare gjennom 
utgivelse av et endringsblad eller en revidert utgave av normen. For udaterte referanser, 
gjelder den siste utgaven av den refererte publikasjonen. 

IEC publ. År Tittel Nasjonal publikasjon År 

- - Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 
(el-tilsynsloven) 

Lovdata.no - 

- - Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
(arbeidsmiljøloven) 

Lovdata.no - 

- - Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) Lovdata.no - 

- - Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av 
elektriske anlegg (FSE)   

Lovdata.no - 

- - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for 
arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 
(FEK) 

Lovdata.no  - 

- - Forskrift om maskiner (FM) Lovdata.no - 

- - Forskrift om elektrisk utstyr (FEU) Lovdata.no - 

ISO/IEC 17024 - Samsvarsvurdering. Generelle krav til organer for 
sertifisering av personer 

NS-EN ISO/IEC 17024 - 

- - Elektrotermografi NEK 405-1 - 

- - Brannforebyggende elkontroll - bolig NEK 405-2 - 

  Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr – 
Næring 

NEK 405-3 - 

- - Kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr - 
Krav til kontrollforetak 

NEK 405-4 - 

- - Normsamlingen NEK 400 – Elektriske 
lavspenningsinstallasjoner 

NEK400 - 

- - Tilstandsanalyse av byggverk NS 3424 - 
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3 Krav til inspeksjonsorgan som skal forestå Brannforebyggende elkontroll-
bolig 

3.1 Generelt 
En person som er kvalifisert iht. NEK 405-2-1 skal, for å kunne utøve sin virksomhet: 

 Være ansatt i en virksomhet registrert for elkontroll i samsvar med myndighetskravene 

 Gjennomføre kontroll i samsvar med kravene i denne delnormen  
3.2 Kompetansekrav  
Inspeksjonsorganet skal ha: 

a) en faglig ansvarlig for utførelse av «Brannforebyggende elkontroll – bolig». 
 

MERKNAD – Faglig ansvarlig person kan være samme person som den som utfører kontrollen. 
 

b) kvalifisert personell som skal utføre «Brannforebyggende elkontroll – bolig».  
Kvalifisert personell som skal utføre «Brannforebyggende elkontroll – bolig» skal tilfredsstille 
kravene i NEK 405-2-1.  
   
MERKNAD – Ved lukking av avvik, dvs. utførelse eller reparasjon av elektriske installasjoner eller elektrisk utstyr, 
gjelder bestemmelsene i FEK.  

3.3 Uavhengighet, upartiskhet og integritet 
«Brannforebyggende elkontroll – bolig» kan utføres i form av  

a) «Brannforebyggende elkontroll – bolig» uten lukking av avvik 
b) «Brannforebyggende elkontroll – bolig» med lukking av avvik 

Inspeksjonsorganet kan være av følgende typer: 

• Type A: Uavhengig foretak, som ikke samtidig forestår prosjektering, utførelse og 
reparasjon av elektriske installasjoner, med kompetansekrav iht. avsnitt 4.  

• Type B: Foretak, som samtidig forestår prosjektering, utførelse og reparasjon av elektriske 
installasjoner, med kompetansekrav iht. avsnitt 4, men som ikke har prosjektert eller utført 
det anlegget som skal kontrolleres. 

• Type C: Foretak, som samtidig forestår prosjektering, utførelse og reparasjon av elektriske 
installasjoner, med kompetansekrav iht. avsnitt 4.  

Kunde skal kunne velge nivå mht. uavhengighet og upartiskhet. 
MERKNAD - Samme person som har montert/installert et anlegg bør ikke utføre kontroll av samme 
anlegg 
 
3.4 Etiske regler   
Resultatet av kontrollen er kundens eiendom. Personen som utfører kontrollen må behandle 
dette konfidensielt overfor tredje part.  

Personen som utfører kontrollen, plikter å gjøre kunden oppmerksom på hva slags type 
inspeksjonsorgan han/hun representerer (kfr. avsnitt 4.3). Dersom personen er engasjert i 
annen næringsvirksomhet, plikter han å gjøre kunden oppmerksom på dette. Resultatet av 
kontrollen må ikke under noen omstendigheter påvirkes av andre næringsinteresser.  

 

En kvalifisert  person kan ikke påta seg oppdrag som skal resultere i et på forhånd avtalt 
resultat.  Vedkommende skal ikke påta seg oppdrag hvis det foreligger omstendigheter som 
kan svekke tilliten til vedkommendes objektivitet i det foreliggende oppdrag. 
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Personen skal ikke påta seg utførelse av kontroller som krever kompetanse vedkommende 
ikke innehar. Dersom det er faglig uforsvarlig å gjennomføre den aktuelle kontrollen, bør 
kontrolløren anbefale ovenfor oppdragsgiver å leie inn personell med nødvendig kompetanse.    

3.5 Utstyr 
Inspeksjonsorganet skal ha nødvendig utstyr for å utføre kontroller iht. avsnitt 7 og eventuelle 
tilleggskontroller spesifisert av kunde/oppdragsgiver. 

MERKNAD - Mht. krav til utstyr vises til relevante krav i NEK 400-6:2006. 

3.6 Adgang til anleggene - sikkerhet for personell 
Elektriske anlegg i boliger skal i samsvar med NEK 400 ha beskyttelse for ikke-sakkyndige 
personer. «Brannforebyggende elkontroll – bolig» vil medføre at beskyttelsen mot 
spenningsførende deler må avdekkes for å utføre inspeksjon og måling. Kontrollen kommer 
ikke inn under begrepet utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, men kommer inn under 
begrepet drift og kommer derfor inn under gjeldende sikkerhetsforskrift.  

3.7 Arkiv 
Kontrollrapporter og nødvendige underlag som nevnt i avsnitt 7 skal arkiveres slik at det vil 
være enkelt å finne tilbake til utført arbeid og til grunnlaget for resultatene. Dokumentasjonen 
skal arkiveres minst 5 år etter utført arbeid. Dersom oppdragsgiver ønsker endring av arkivtid 
avtales dette spesielt i oppdragsbekreftelsen. 

3.8 Ansvarsforsikring  
Inspeksjonsorganet skal ha ansvarsforsikring som dekker økonomisk tap som følge av skade 
påført kundens eiendeler under kontrollen. 

3.9 Oversikt over kvalifisert og sertifisert personell 
Inspeksjonsorganet skal ha en oppdatert oversikt over det personell i foretaket som er 
kvalifisert og/eller sertifisert for å utføre «Brannforebyggende elkontroll - bolig».  

3.10 Ansvar 
Inspeksjonsorganet er ansvarlig for at det bare benyttes kvalifisert eller sertifisert personell i 
utførelsen av «Brannforebyggende elkontroll - bolig». 

3.11 Årsrapport for sertifisert personell 
Inspeksjonsorganet skal ved hvert årsskifte sende inn rapport til sertifiseringsorganet som 
inneholder følgende opplysninger: 

a) eventuelle endringer i navn, adresse, forretningssted mv. 
b) antall sertifiserte personer i inspeksjonsorganet innenfor sertifiseringsområdet 
c) aktivitetsoversikt 
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4 Godkjenning av inspeksjonsorgan som har sertifisert personell 

4.1 Administrasjon 
Et inspeksjonsorgan som tilfredsstiller alle krav i denne normen kan få en foretaksgodkjenning 
av sertifiseringsorganet for å kunne forestå elkontroll bolig. Sertifiseringsorganet utsteder et 
godkjenningsdokument på grunnlag av en egenerklæring fra foretaket. Egenerklæringen skal 
være underskrevet av ansvarlig person og daglig leder av foretaket og uttrykke samsvar med 
denne normen. 

4.2 Godkjenningsdokumentet 
Godkjenningsdokumentet skal som minimum inneholde: 

a) navn på foretak 
b) foretakskommune 
c) organisasjonsnummer 
d) godkjenningsdokumentets utstedelsesdato 
e) godkjenningsdokumentets utløpsdato 
f) hva godkjenningen omfatter 
g) sertifiseringsorganets navn 
h) et unikt godkjenningsnummer 
i) underskrift av sertifiseringsorganet 
4.3 Gyldighet 
Gyldighetsperioden for godkjenningen er 5 år. Godkjenningen kan fornyes på grunnlag av en 
ny egenerklæring.  

Godkjenningen kan bli ugyldig hvis: 

a) godkjenningen er utstedt på feil grunnlag 
b) foretaket viser åpenbar svikt i håndteringen av forutsetningene for godkjenningen. 
c) foretakets kompetanse ikke opprettholdes i samsvar med denne normen 
d) godkjenningsdokumentet brukes utenfor godkjenningens omfang. 

5 Krav under godkjenningsperioden for foretak med sertifisert personell 

Sertifiseringsorganet kan ta stikkprøver for å se om kravene i avsnitt 4 tilfredsstilles i 
godkjenningsperioden. 
Sertifiseringsorganet skal varsle innehaver av godkjenningen om at godkjenningsperioden 
utløper senest 6 måneder før godkjenningsdokumentets utløp slik at innehaver kan søke om å 
fornye godkjenningen i god tid før godkjenningsperioden utløper.  
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6 Spesifikasjon av kontrollmetodikk 

6.1 Generelt 
Kontrollpunkter og informasjonspunkter forutsettes for «Brannforebyggende elkontroll - bolig» 
å minst være i samsvar med avsnitt 7.2 og 7.3. Kontrollmetodikk for «Brannforebyggende 
elkontroll - bolig» danner grunnlaget for den kompetanseprofil som spesifiseres i NEK 405-2-
1.    

6.2 Kontrollpunkter 
«Brannforebyggende elkontroll - bolig» skal minimum inneholde kontrollpunkter iht. avsnitt 
7.2.1 og 7.2.2.  Kontrollpunktene er mer utfyllende beskrevet i Tillegg A avsnitt A.1. 
6.2.1 Inntak/sikringsskap 
a) Temperatur ved belastet anlegg (varmgang i tilkoblinger) 
b) Sikringsstørrelser og kabeltverrsnitt 
c) Sikringslokk, bunnskruer og renhold 
d) Kabelinnføring 
e) Isolasjonsmåling  
f) Jordfeilbryter/varsler 
g) Overspenningsvern 
h) Jording og utjevning 
6.2.2 Installasjon og utstyr forøvrig 
i) Jording og utjevning 
j) Varmgang i kontakter, koblingsbokser, stikkontakter, plugger mv.  
k) Kabler, ledninger, fastmontert utstyr og forbrukerutstyr 
l) Lavvolt belysningsanlegg 
m) funksjon av røykvarsler og test 
n) brannslukningsutstyr 

 
6.3 Informasjonspunkter 
«Brannforebyggende elkontroll - bolig» skal minimum inneholde følgende 
informasjonspunkter. Informasjonspunktene er mer utfyllende beskrevet i Tillegg A avsnitt 
A.2. 
a) komfyrbranner 
b) eiers ansvar, samsvarserklæring og dokumentasjon 
c) tildekking av ovner og bruk av elektrisk forbrukerutstyr 
d) fare ved bruk av for store lyskilder 
e) fare ved utstrakt bruk av skjøteledninger  
f) risikoen ved løse lamper og ovner i barnerom 
g) risiko for TV- og monitorbranner 
h) behov for overspenningsvern 
i) behov for jordfeilbryter(e) 
j) tørt/sprøtt ledningsanlegg 
k) alder og nødvendig utskifting av røykvarsler og service på slukkeutstyr 
l) batteribytte på røykvarslere 
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7 Krav til rapportering 

Rapportering (rapport) skal omfatte: 

a) navn på eier/driver av anlegget 
b) adresse  
c) telefon 
d) type bolig (enebolig, rekkehus, leilighet, fritidsbolig osv) 
e) hvilket dokument kontrollen er utført etter («Brannforebyggende elkontroll - bolig» iht. 

NEK 405-2-2) 
f) kontrollpunker iht. avsnitt 7.2 (avvik, eventuelle målinger, eventuell lukking av avvik) 
g) informasjonspunkter iht. avsnitt 7.3 (utført/ikke utført, tiltak) 
h) dato for kontroll 
i) inspeksjonsorgan, kvalifisert eller sertifisert person som har utført kontrollen 
j) dato for utbedring (fylles ut ved lukking av avvik) 
k) virksomhet / elektriker (fylles ut ved lukking av avvik) 
 

MERKNAD - Inspeksjonsorganet har ikke ansvar for å melde lukking av avvik dersom dette ikke er spesifikt avtalt. 

Rapporten bør angi at «Brannforebyggende elkontroll - bolig» ikke er en fullstendig tilstandskontroll av den 
elektriske installasjonen i boligen, men en begrenset kontroll av de elektriske farekilder som statistisk sett hyppigst 
fører til brann.  

Av rapporten bør det også framgå hvilken type inspeksjonsorgan som har forestått utførelsen av kontrollen.  

Rapporten skal sendes oppdragsgiver. Kopi skal sendes eier/bruker dersom eier/bruker er en annen enn 
oppdragsgiver.  
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Tillegg A  
 

Kontrollmetodikk 
(Normativ) 

A.1  Beskrivelse av kontrollpunkter 

Pkt. Kontrollpunkt Beskrivelse 

a) Temperatur ved belastet anlegg (varmgang i 
tilkoblinger) 

Inntak og sikringsskap skal kontrolleres mht. tegn til 
varmgang. Det skal sjekkes at alle tilkoblinger er korrekt 
tilskrudd og at vern og annet utstyr ikke er unormalt 
varme. Temperaturer på koblingsskruer og -skinner 
måles ved belastet anlegg. Det skal benyttes 
termografikamera eller annet utstyr (f.eks. 
"lasertermometer") som gir sikker indikasjon på 
temperaturen. Måleverdier over 50 grader krever 
nærmere undersøkelser.  

b) Sikringsstørrelse og kabeltverrsnitt Strømføringsevnen til kabler skal være tilpasset vernets 
merkestrøm. Husk at strømføringsevnen påvirkes av 
forlegningsmåte, omgivelsestemperatur og antall kabler i 
en fellesføring.   

c) Sikringslokk, bunnskruer og renhold Dersom dette er mulig eller det er behov for dette, skal 
bunnskruer og sikringer ettertrekkes. Hvis de er 
vesentlig skadet av lysbuer eller varmgang skal det 
noteres avvik.  
Sjekk at det ikke oppbevares uvedkommende ting i 
sikringsskapet.  

d) Kabelinnføring Det skal kontrolleres at kabelinnføringer og hull i 
sikringsskap er tettet.   

e) Isolasjonsmåling Isolasjonsresistans for installasjonen skal måles på 
overbelastningsvern. Ligger denne på under 0,5 M ohm 
skal alle kurser isolasjonsmåles. Måleverdier skal 
noteres selv om anlegget er tett. 
Dersom det oppdages jordfeil utenfor installasjonen bør 
nettselskapet informeres. 

f) Jordfeilbryter/jordfeilvarsler Automater med integrert jordfeilvern og andre 
jordfeilvern skal testes med testknapp. Det skal 
verifiseres at jordfeilbryter kobler ut riktig anleggsdel. 
Jordfeilvarsler skal testes med testknapp.  

g) Overspenningsvern Dersom det er installert overspenningsvern i 
sikringsskapet skal dette kontrolleres for riktig montering 
og om indikasjon om havari. Spesielt gjelder dette 
jordingsforbindelsen.  

h) Jording og utjevning - sikringsskap Kontrollere at jordledere og utjevningsledere er tilkoblet 
hovedjordskinne. Kontrollere at hovedjordskinne er 
tilkoblet jordingsleder og at denne er tilkoblet 
jordelektroden. 
 

i) Jording og utjevning - installasjon Det skal kontrolleres at det er jordede stikkontakter og 
riktig utstyr i omgivelser som krever det. 
Sjekk at alle utjevningsforbindelser til andre ledende 
deler er inntakt (avløp, vann etc.) 
Kontinuitet i jordledninger og utjevningsforbindelser skal 
måles med lavohmmeter. Høyeste målte verdi skal 
noteres i rapportskjema. Akseptert verdi kan være opp til 
og med 1 ohm pr. 100 m. 

j) Varmgang i kontakter, koblingsbokser, 
stikkontakter, plugger mv. 

Alle lokk og deksler over koblingsbokser, stikkontakter 
og lignende kontrolleres for skade. Ved misfarging, 
varme deksler eller lyd/lukt fra disse, skal deksler 
demonteres og grunnen til den unormale tilstanden 
kontrolleres.  

  



HØRIN
GSDOKUMENT 

Ikk
e e

nd
eli

g s
tan

da
rd

 – 11 – NEK 405-2-2:2014 

Pkt. Kontrollpunkt Beskrivelse 

k) Kabler, ledninger, fastmontert utstyr og 
forbrukerutstyr.   

Sjekk at kabler og ledninger er forlagt og festet på 
tilfredsstillende måte og at de er uten synlige skader. 
Sjekk at de ikke ligger utsatt til for mekanisk skade. 
Sjekk at bevegelig ledning er egnet til det de brukes til. 
Kontroller om skjøteledninger er montert på korrekt måte 
herunder at riktig skjøtekontakt og plugg er benyttet og 
at ledningen ikke er sklidd ut av strekkavlastningen. 
Kontroller at det ikke er benyttet ukurante tilkoblinger og 
skjøter. Kontroller at skjøteledninger ikke føres fra ett 
rom til et annet eller er benyttet som fast installasjon. 
Kontroller dimensjon og type på skjøteledninger i forhold 
til belastning og bruk.  
Kontroller at utstyr har tilfredsstillende kapsling. 
Kontroller at utstyr er montert iht. montasjeanvisning. 
Vær spesielt oppmerksom på ovners avstand til 
brennbart materiale. Kontroller at ikke utstyr eller deler 
av utstyr er defekt, løst eller mangler.        
Kontroller at apparatkontakter til forbrukerutstyr er uten 
skade. 

l) Lavvolt belysningsanlegg Lavvolt belysningsanlegg skal være montert iht. 
leverandørens montasjeanvisning. Sjekk at det er brukt 
riktige pærer, at det ikke er unormalt varmt eller 
misfarget. Husk at det må være "luft" rundt lampene så 
det er viktig at isolasjon og lignende ikke ligger ned på 
lampene. Transformator, tverrsnitt på kabel og forlegging 
skal sjekkes. 

k) Funksjon av røykvarslere og test Kontroller at varsleren(e) fungerer ved å bruke 
testknappen eller testrøyk. Kontroller at de er plassert i 
taket minst 50 cm fra vegg. Ioniske varslere bør ikke 
være plassert på kjøkken eller for nær bad på 
grunn av fare  for unødvendig alarm. 

l) Brannslukningsutstyr Kontroller at manometernåla står på grønt felt. Be 
boligeier ta ned apparatet og snu det på hodet en 
gang. Om pulveret flyter lett fra den ene til den andre 
siden har dette ikke klumpet seg. 
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A.2 Beskrivelse av informasjonspunkter 

Pkt. Informasjonspunkt Beskrivelse 

a) Komfyrbranner Forklar at dette er en av de vanligste brannårsakene og 
anbefal komfyrvakt, temperaturføler og lignende dersom 
det er risiko til stede for at personer i huset kan glemme 
å slå av platen. Spesielt gjelder dette der det er eldre 
eller demente beboere. 

b) Eiers ansvar, samsvarserklæring og 
dokumentasjon 

Forklar eier at han/hun er ansvarlig for at den elektriske 
installasjonen og det elektrisk utstyret er i orden. Forklar 
at samsvarserklæring er et verdipapir som må 
oppbevares i hele anleggets levetid og at 
dokumentasjonen er viktig ved senere utvidelser. 

c) Tildekking av ovner og bruk av elektrisk 
forbrukerutstyr 

Forklar om brannfaren ved overdekking av elektriske 
ovner (f.eks. tørking av klær) og annet elektrisk utstyr. 
Dersom tørketrommel har lofilter så er det viktig at det 
renses ved jevne mellomrom. 
Informer om at elektrisk forbrukerutstyr har begrenset 
levetid og at dette bør skiftes ut og kasseres når det blir 
gammelt. Informer om at kassert elektrisk utstyr kan 
leveres gratis hos enhver forhandler som selger 
tilsvarende nytt utstyr. 

d) Fare ved bruk av for store lyskilder  Forklar om brannfaren ved bruk av for sterke lyspærer i 
forhold til det armatur, sokkel og skjermer er beregnet 
for. Høy temperatur og svidde lampeskjermer kan være 
et tegn på dette.  

e) Fare ved utstrakt bruk av skjøteledninger Forklar at dette både kan være brannfeller og 
snublefeller. Vær tydelig på at det ikke må benyttes 
skjøteledninger til apparater med høye belastninger. 
Anbefal å la en elentreprenør vurdere om det kan være 
fornuftig å utvide den faste installasjonen med flere 
stikkontaktuttak.   

f) Risikoen ved løse lamper og ovner i 
barnerom 

Forklar at dette kan være en brannfelle dersom barn 
skulle ta lampen med seg under dynen slik at lampen blir 
tildekket. Gi også informasjon om faren ved løse ovner 
vifteovner. 

g) Risiko for TV- og monitorbranner Gi informasjon om at alle TV-apparater må slås av med 
AV/PÅ knappen og ikke stå i "stand by" posisjon når 
apparatet ikke er i bruk. Alternativt kan enkelt montere 
en "TV-safer" som har samme funksjon. 
Gi informasjon om at flatskjermer med jordet plugg skal 
ha antennekabel med innbygget transformator (galvanisk 
skille). Tilsvarende gjelder PC med TV-kort som er 
koblet til kabelnett/telenett.  

h) Behov for overspenningsvern Informer om behovet for overspenningsvern 
(primærvern) montert i sikringsskapet i alle bygg som 
forsynes med av luftnett. I tillegg bør det i installasjonen 
være installert pluggvern (sekundærvern av type som er 
forsikringsgodkjent for IT-nett) for ekstra vern av 
elektronikk som PC og lignende. I boliger forsynt ved 
jordkabel bør det også være installert pluggvern. 

i) Behov for jordfeilbrytere Informer om behovet for jordfeilbryter(e) i anlegget. 
Forklar forskjellen på jordfeilbryter og jordfeilvarsler. Det 
anbefales å montere jordfeilbryter i anlegget selv om 
tidligere forskrifter ikke har krevet dette. 
Informer om at jordfeilbryter jevnlig må testes.  

j) Tørt/sprøtt ledningsanlegg Der det oppdages at hele eller deler av 
installasjonsledningene begynner å bli sprø eller tørre, 
slik at det er stor fare for at de skades, skal eier av 
anlegget informeres om dette og utskifting skal 
anbefales.  

k) Informasjon om forventet levetid og utskifting 
av røykvarslere samt service på 
slukkeaparater. 

10 år for ionevarlsere – renhold/støvsuge optiske 
røkvarslere 
Dagens bygningsforskrifter krever at røykvarslere skal 
ha «backup» og tilknyttes strømforsyning. Dette gjelder 
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bygg oppsatt etter 2010 (TEK 10). 

 

Pkt. Informasjonspunkt Beskrivelse 

l) Batteribytte på røykvarslere Informer om at det er nødvendig å kontrollere at 
røykvarsler(e) eller alarmanlegg fungerer, ved testknapp 
eller ved røyk eller gass. Informer om behovet for flere 
røykvarslere (som både detekterer varme og røyk) i 
boligen og at røykvarslere bør sammenkobles. 
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