I samarbette med

OKKULÄR ELINSTTALLATTIONSKONTR
ROLL
VEM HAR ANSVA
AR FÖR ELSÄKERHETEN
N?
Som ffastighetsägarre/innehavare är man ansvaarig för elanlägggningen. Äve
en om man sjäälv saknar
nödväändiga kunskaper om volt, watt
w och ampeere. Innehavaren är enligt ellagstiftninge
e
en skyldig att se
s till
att an
nläggningen ärr så utförd och
h hålls i ett såddant skick att den ger nödvändig säkerheet för personer,
husdjur och egendo
om.
pgift skall inne
ehavaren utövva tillsyn av an
nläggningen med
m hjälp av enn behörig fackkman
För attt klara sin upp
både fortlöpande och
o periodiskt.. Med ”Innehaavare” menas en person som genom till eexempel arren
nde,
er köp disponeerar över en elanläggning.
hyresaavtal, kontrakkt, servitut elle

UPPD
DRAGETS OMFATTNING
G
Bedöm
mningar och rekommendat
r
tioner grundarr sig på säljare
ens uppgifter och
o allmänt käända åldersmässiga
avskrivningar på elinstallationer. Besiktningsföörrättaren har i allmänhet sttörre erfarenhhet av
e husköpare//ägare. Några undersökninggar i form av isolationsmätnningar eller an
ndra
elinstaallationer än en
mätniingar av elsysttemet ingår inte.
När uppgifter inhäm
mtas angående elsystemet i fastigheten vilka
v
frångår normal funktioon ska
k
i allmän
nhet besiktninngsmän med särskild
elektrriker/fackman anlitas. Dessaa typer av unddersökningar kräver
behörrighet för resp
pektive installaation. Underteecknad besiktningsman har inte elbehörigghet.

INFO
ORMATION OM
O UPPDRA
AG
Fastigghetsbetecknin
ng:

Ingarö‐Långviik 1:410

Adresss:

Rosenbergsväägen 15

Postnummer och Ort:
O

134 69 Ingarrö

Komm
mun:

Värmdö

Fastigghetsägare:

Karin Borg

SAMLAD INFORM
MATION OM
M ELINSTAL LATION
Anläggningen ålderr:

Renovvering eller övversyn
utförd
d av behörig elektriker
e
och årr:
Säljareens upplysningar:

Från 1992 (255 år).

‐‐‐
‐
‐‐‐

Undertecknad
U
d kontrollant ansvarar
a
inte för
f riktighetenn i lämnade
upplysningar.
u

LW Din Besiktningsman
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7
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w
www.indepen
ndia.se

OKULÄR KONTROLL
ELCEN
NTRAL:

☒ Automattsäkrad
☒ Elschem a

☒ Jordfelsbryttare
☐ Gängsäkrad
G
(porslin)

Allmänt: Obseervera att kravv på jordfelsbrrytare gäller frrån 1999.
Jordfelsbrytar
J
re är ett krav vid
v utförande av golvvärmee i våtrum med
d
klinker och kaan vid avsaknaad innebära en
n risk för persoonskada.

VÄGG
GUTTAG:

☒ Ej jordadde vägguttag
☐ Ej petskyydd i väggutttag

☒ Jordade väggguttag

Allmänt: Jordaade uttag med
d petskydd ökkar säkerhetenn i hemmet.
Förekomst avv vägguttag som ej är petsäkkra kan innebäära risk för
personskada. Krav på jordade elledningar gäller från 11994.

IAKTTTAGELSER:

SLUTSSATS OCH
REKOMMENDATIONER:

‐‐‐

m bedöms varra onormalt elller som tyderr på att
Inget särskilt aatt notera som
det förekomm
mer problem med
m elinstallattionen i fastig heten.

KONTTROLL UTFÖRD
D AV:

Leonaard Windisch
Certifierad Besiktningsman SBR och
o Certifieradd Energiexperrt
2017‐‐11‐24
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