Eksempler på tilkoblinger du kan gjøre selv:

Tilkobling av topolet
16A støpsel med jord

Tilkobling av topolet
16A skjøtekontakt med
jord

Tilkobling av topolet
16A støpsel uten jord

Tilkobling av 25 A støpsel for komfyrer o.l.

Dette har du lov til å gjøre selv:

Ansvar for elektriske installasjoner:

1. Tilkobling/skifting av topolede plugger til og
med 25 A, med og uten jording.
2. Tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16A, med
og uten jording.
3. Tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og liknende med bevegelige ledninger,
herunder også ledningsbrytere.
4. Tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok e.l. og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installsjonen,
tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stik�kontakt.
5. Montering og skifting av varmeovner som
leveres med bevegelig ledning og plugg.
6. Utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser.

Vær oppmerksom på at det er eier/bruker som er
ansvarlig for den elektriske innstallasjonen og det
elektriske utsytret. Det er viktig at det elektriske
anlegget ettersees av fagpersoner med jevne
mellomrom. Dersom det er mistanke om feil i det
elektriske anlegget, plikter du som eier å kontakte
en registrert installasjonsvirksomhet for å få avklart
dette og utbedret eventuelle feil.

Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom:

Tilkobling av
ledningsbryter

•

Effekten ikke overstiger 200 VA, monteringsanvisning følges nøye og hele anlegget er lett
tilgjengelig for visuell inspeksjon/ kontroll.

•

Tilkopling til 230 V-nettet skal imidlertid forestås av registrert el-installatør dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.

Tilkobling av lamper

Kilde: DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

En huseier som skal ha utført elektriske installasjoner i egen bolig, er ansvarlig for å bruke registrert
el-installatør. Det er kun elektrofagfolk som har lov
til å montere faste elektriske installasjoner.
Husk alltid å følge monteringsanvisning og brukerveiledning når du monterer eller bruker et elektrisk
utstyr.

