Utfyllingsveiledning til erklæringen
Erklæring om at planlegging/utførelse av at installasjonen er i samsvar med
sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 12

Bakgrunn
I følge forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 12 skal det
utstedes en erklæring om at nye installasjoner og endringer av
bestående installasjoner er utført i samsvar med forskriftens
minimumskrav.
Hensikt
Hensikten med dette er at kunden skal få en skriftlig garanti
om at installasjonen er prøvet og kontrollert for å sikre at
denne tilfredsstiller forskriftenes krav.
Hvem kan skrive under erklæring om samsvar
Underskriften forplikter virksomheten og det er faglig ansvarlig
som avgjør hvem i bedriften som har fullmakt til å undertegne
denne erklæringen. Navnet på vedkommende person(er) skal
fremgå av virksomhetens internkontrollsystem.

Hvem skal ha erklæringen
Erklæringen, sammen med nødvendig dokumentasjon skal
avleveres/sendes til eier/kunde så snart
anlegget/installasjonen er ferdig.
Det er ikke intensjonen at det skal sendes en kopi av
erklæring om samsvar med tilhørende dokumentasjon til
DLE. Det enkelte DLE kan imidlertid be om det i hvert enkelt
tilfelle.
Det er heller ikke krav om at eier bekrefter at erklæringen og
anleggsdokumentasjon er mottatt, men det anbefales å be
om slik bekreftelse.
Oppbevaring
Kunden er pålagt å oppbevare samsvarserklæringen i hele
installasjonens levetid. Installasjonsvirksomheten skal
minimum oppbevare kopi i 5 år.
Boligmappa er en akseptert oppbevaringsløsning.
Se www.boligmappa.no

Utfyllingsveiledning til erklæringen
Installatør
Her angis firmanavn, adresse, postnummer, poststed og
organisasjonsnummer til installasjonsvirksomheten.
Erklæringen undertegnes med dato, firmastempel og
forpliktende underskrift.
Oppdragsgiver/Eier/Kunde
Her angis navn, adresse, postnummer og poststed til
eier/kunde.
Anleggsadresse
Her angis adresse, postnummer og poststed for anlegget.
Bolgimappenummer angis dersom dette er kjent.

Anleggsbeskrivelse
Her angis det om det er nyanlegg, utvidelse eller endring av
et bestående anlegg.
Det angis også om installasjonen er utført i henhold til NEK
400 og/eller andre relevante normer og standarder. Dersom
det er brukt andre normer enn NEK 400, skal disse også
oppgis.
Dersom det er lagt til grunn andre tekniske spesifikasjoner
utenom normer må dette spesifiseres i nødvendig
utstrekning.
Det er viktig å spesifisere installasjonens omfang eller hvilken
endring og/eller utvidelse som dekkes av denne erklæringen.

