
Installationens ejer/bruger 

Lokalafdelingen 

Vor ref. Dato. 

Installations nr. Måler nr. 

Installationens adresse 

Anlægstilsyn Eftersyn foretaget den 

Driftstilsyn 

Andet

Der er foretaget eftersyn på ovennævnte installations adresse. Ved tilsynet bemærkedes følgende: 

Bemærk: 
Installationen er kun gennemgået stikprøvevis. Hvis der i forbindelse med udbedringen viser sig andre fejl og mangler skal disse selvfølgelig også rettes. 

Kabelskab/Stikledning: Ja Nej 

I orden? 

100 Er stikledningen aflastet? 

101 

102 Stikledningens størrelse: (min. 4 mm2) 

Er stikledningen mærket med tilhørsforhold ? (evt.B-nr.) 

AL/CU mm2 

103 Er der overensstemmelse mellem sikringens størrelse og stikledningens kvadrat? 

104 Er fasefølgen på kablet i orden? 

105 Er dampspærre/fygefang iorden? 

Halvrøret: Ja Nej 

I orden? 

200 Er halvrøret ført helt op til/ind i kabelskabet? 

201 Er halvrøret ført helt op til bygningen hvor måleren er monteret og afsluttet forsvarligt? 

202 Følger halvrøret terrænet? 

203 Er halvrøret fæstnet forsvarligt til underlaget ? (min. 2 fastgørelser pr. længde rør) 

204 Er underparten fuld svejset på hele strækningen? 

205 Er der forskydning mellem over- og underpart ved samlinger? 

206 Er der mindst 4 band-it bånd pr. længde halvrør? 

207 Er der ½ meter halvrør til alle sider ved sving- og t-stykker? 
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MIP
Note
Accepted angivet af MIP

MIP
Note
None angivet af MIP



 I orden? 

Måler/Målerskab: Ja Nej 

300 Er måleren let tilgængelig? Placeret Udvendig Indvendig 

301 Er kablerne aflastet med "kiler"? 

302 Er L1, L2 og L3 på samme klemme i begge ender?

303 Er der fremført beskyttelsesleder? 

304 Er beskyttelseslederen forsvarligt samlet i målerkassen? 

305 Er målerkassen plomberet? 

306 Er målerkassen i stand til at fastholde måleren på betryggende vis? 

307 Er der uvedkomne installationer i målerkassen? 

308 Er målerkassen regntæt? (IP44, hvis placeret udenfor) 

309 Er der monteret skørt på målerkassen? 

310 "Kører" måleren den rette vej? 

I orden? 

Gruppetavlen: Ja Nej 

400 Er der HPFI-afbryder i indgangen af tavlen? 

401 Er der monteret beskyttelsesleder og udligningsforbindelser? 

402 Er alle afgange isolationsmodstandstestet? (Megger test) 

403 Er overgangsmodstanden til jord målt? (HUSK at fjerne beskyttelsesleder) 

404 Er interne ledninger i orden? 

405 Er der plads til udvidelser af tavlen? 

406 Er installationen forsvarligt delt ud på grupper? 

407 Er gruppeafgangene mærket med tilhørsforhold?

408 Er tavlen i øvrigt mærket med max. forsikring, kortslutningsniveau og installatørens navn? 

409 Er tavlen min. IP20? 

410 Indgangsspændingen målt til : V 

411 Er der ekstra sikringer? 

412 Er der opsat instruktionsklistermærke i skift af sikringer? 
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 I orden? 

Installationen: Ja Nej 

500 Er stikkontakter polvendt? (Fasen sidder i venstre side) 

501 Er HPFI-afbryderen testet og er der lavet en test af fejlstrømsafbryder funktionen? 

502 Hvad er spændingen ved den fjerneste stikkontakt? V 

503 Hvad er forskellen mellem indgangsspændingen og spændingen ved den fjerneste stikkontakt? V 

504 Er der samlinger i installationen der giver anledning til berøringsfare? 

505 Virker installationen efter hensigten? (Tænd og sluk lys osv.) 

506 Er der lav-volts installationer som f.eks. hallogenbelysning? 

507 Er disse dimensioneret korrekt? 

I orden?

Fundaments elektrode: Ja Nej 

600 Er fundamentselektroden 50 mm2 eller mere? 

601 Er den udført som en ÅBEN ring? 

602 Er der udtag, let tilgængeligt midt på ringen? 

603 Er samlinger udført med enten krydsklemme eller svejset sammen?

604 Er halvdelen af fjeldankrene monteret til fundamentselektroden? 

605 Er fundamentselektroden fastgjort? 

I orden? 

Varmekabler (Frostsikring): Ja Nej 

700 Er der en varmekabel-installation? 

701 Er den beskyttet imod indirekte berøring, enten ved skilletrafo eller HPFI? 

702 Er der termostat og føler?

703 Er disse fundet i orden?

704 Er der afleveret registreringsblade på anlæget?

705 Hvor mange watt pr. meter er der anvendt?

706 Skønnes dette tilstrækkeligt?

707 Hvordan er koldkabel til varmekabel samlet?

Wm 

708 Hvorledes er føleren placeret? 

709 Er der mere end ét varmekabel til evt. optøning af ledning?

710 Har varmekabelinstallationen sin egen måler?

711 Er der flere driftsformer?

Amp712 Hvad er strømmen ved disse? 

713 Hvorledes er kablet koblet? 
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Bemærkninger: 

Nr. 

Straks efter modtagelsen af denne skrivelse skal installationens ejer/bruger træffe aftale med en 

autoriseret el-installatør om udbedring af de nævnte fejl og mangler. 

Udbedringen skal ske snarest muligt og inden d. 

Nærværende skrivelse kan overdrages el-installatøren som arbejdsgrundlag. El-installatøren 

tilbagesender denne meddelelse med underskrift inden den aftalte dato. 

Dato: For Nukissiorfiit: 
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