Sjekkliste for et tryggere hjem




»» Er det varme sikringer eller svilukt i sikringsskapet? Kjenn etter
at skrusikringer er skrudd godt til.
»» Sjekk at jordfeilbrytere og eventuelt jordfeilautomater reagerer
på testknapp.
»» Sjekk at deksler på brytere, stikkontakter, koblingsbokser osv.
ikke er skadet eller har tegn på varmgang.
»» Kontroller at det ikke er kabler som er løsnet, eller er skadet.
»» Kontroller at fastmontert utstyr som varmeovner, lysarmaturer
osv. er forskriftsmessig festet.
»» Kontroller at det ikke brukes for sterke lyspærer i lamper.
»» Sjekk at det ikke er overdrevet bruk av skjøteledninger og
skjøtekontakter.
»» Kjenn etter varmgang på støpsler når disse apparatene er i bruk:
- vaskemaskin, tørketrommel, oppvaskmaskin, varmtvannsbereder og varmeovner
»» Sjekk røykvarsler og skift batteri en gang hvert år.
»» Sjekk at slukkeapparater/brannslanger er kontrollert.

Det lokale eltilsyn

BKK Elsikkerhet AS

Det lokale eltilsyn foretar myndighetspålagte
kontroller av elektriske anlegg i boliger, hytter
og næringsbygg. Slike kontroller varsles i god
tid. Dersom det avdekkes feil, må disse rettes
av elektroinstallatør.

55 12 95 00 / 05 123
elsikkerhet@bkk.no
www.bkk.no

Bruk strøm riktig
Sikkerheten i hjemmet
er ditt ansvar

Sikkerheten i hjemmet er ditt ansvar
Hvert år brenner mellom 1500 og 2000 boliger her i landet. Over 40 prosent disse forårsakes av feil bruk eller feil
på elektriske anlegg og apparater. Eier og bruker av elektrisk anlegg for at apparater og anlegg er i orden.

Ved bruk av elektrisk utstyr
Følg bruksanvisningen for elektriske apparater, både når
det gjelder bruk og vedlikehold. Bruk ikke apparater til
andre ting enn de er tiltenkt. Reparasjoner skal utføres av
fagfolk.

»» Elektriske småapparater med termostat, f.eks.
kaffetrakter, vannkoker, hårtørker og strykejern blir svært
varme dersom termostaten svikter. Gjør det til en vane å
trekke ut støpselet på slike apparater etter bruk. .

»» Varmetepper brukes ofte feil. Det er derfor viktig å følge
bruksanvisningen.

»» Lad mobiltelefoner, el-sykler, leketøy og lignende under
tilsyn og trekk ut støpselet etter bruk.

»» Vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin må bare
brukes under tilsyn og slås av etter bruk. Rengjør alltid
lofilter på tørketrommel før bruk.

Berøringsfare
Dersom du får elektrisk støt fra dusj/vannkran eller lignende, kan
det være feil på ditt elektriske anlegg. Det kan medføre livsfare.
Kontakt elektroinstallatør snarest.
Tørrkoking
Er en av de hyppigste brannårsakene. Slå av komfyren og trekk
bort kjelen når du forlater rommet. Hold avtrekksviftens filter
rent. Komfyrvakt er blitt obligatorisk i nye anlegg, men kan også
installeres i ettertid.

Utendørs
Alt flyttbart elektrisk utstyr som brukes utendørs må kobles til jordet stikkontakt.
El-bil
La en registrert elektroinstallatør installere en hjemmeladestasjon der du lader bilen til daglig.

Slukkeutstyr
Alle boliger skal ha manuelt slukkeutstyr. Ha oversikt over, og tenk
gjennom, rømningsveier ved brann.

Elektrisk installasjon
Registrert elektroinstallatør skal levere samsvarserklæring, skjema for sluttkontroll, samt nødvendig
dokumentasjon på alle nye elektriske installasjoner.

El-materiell
Selv om det selges el-materiell til bruk i den faste installasjonen,
er det kun en registrert elektroinstallatør som har lov å montere
det inn i anlegget ditt.

El-sjekk
Vi anbefaler at en registrert elektroinstallatør foretar
ettersyn av ditt elektriske anlegg minimum hvert 10. år.

Elektriske apparater

Tildekking

Tørrkoking

Belysning

