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Utførende Oppdragsgiver (Kunde) 
Firma/Navn: Firma/Navn: 
Kontaktperson: Kontaktperson: 
Adresse: Adresse: 
Postnr: Sted: Postnr: Sted: 
Telefon: Telefon: 
Epost: Epost: 

Ordre Prosjekt 
Ordrenummer: Prosjektnummer: 

Anleggsadresse 
Sted km: 
Adresse: 
Postnr. Sted: 

Anlegg - Kontaktperson 
  Eier      Bruker      Annet Telefon: 

Navn: Epost. 

Rapportens omfang 
 Hele anlegget  Anleggsdel: 

Risikovurdering Ja Nei NA Kommentar 
Foreligger det en rapport for risikovurdering av anlegget? 

Visuell kontroll Ja Nei NA Kommentar 
Er utstyr montert i henhold til monteringsanvisning og CE-
merket dersom det er påkrevd?  

Er kabler og utstyr betryggende festet? 
Er alle spenningsførende deler beskyttet av IP2X-kapsling 
eller bedre?  
Er jordelektroder og utjevningsforbindelser utført i henhold til 
prosjektering?  

Har du tettet alle gjennomføringer i brannskiller? 
Er kabeltverrsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og 
strømføringsevne?  

Er effektbrytere/motorvernbrytere riktig justert? 

Er effektbrytere varig merket med riktig innstilt verdi? 

Er jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og 
utløserstrøm?  
Er det valgt nødvendig frakobling, sikkerhetsbryter, nødstopp 
og nullspennnigsutløser?  
Har tilkoblet utstyr IP-grad tilpasset omgivelsene? 
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Visuell kontroll Ja Nei NA Kommentar 
Er merking av PEN-, PE- og N-leder utført? 

Er anlegget tilstrekkelig merket? 

Er alle tilkoblinger riktig utført? 

Er skjult varme dokumentert og eier informert? 

Er det nødvendig adgang for drift og vedlikehold? 
Er advarselstekster montert og nødvendig 
dokumentasjon/informasjon overlevert til eier/bruker? 

Er det montert nødvendige overspenningsvern? 

Måling / Prøving Ja Nei NA Kommentar 
Er kontinuitet i beskyttelsesleder og utjevningsforbindelser 
målt og funnet i orden?  

Er isolasjonsmåling utført og funnet i orden? 
Er det målt eller beregnet overgangsmotstand 
på jordelektroden? Angi metode og verdi.  

Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling? 

Er det kontrollert spenningsfall? 

Er anlegget funksjonstestet? 

Er det foretatt polaritetskontroll? 

Er arbeid/montasje utført etter teknisk regelverk? 

Er jording/utjevning gjort i henhold til teknisk regelverk? 

Er endringene sendt til banedata for registrering? 

Er sikringsskap/arbeidssted ryddet og avfall sortert? 

Anleggsbeskrivelse / Spesielle forhold / Eventuelle forbehold: 

Kontrollert av / Bemyndiget person Eiers representant (ved behov) 
Navn: Navn: 
Dato: Dato: 
Signatur: Signatur: 
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