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Dokumentasjon av det elektriske anlegget
Rapport fra risikovurdering -bedriftsintern

OPPDRAGSGIVER/KUNDE

Firma/Navn

Kontaktperson

Adresse

Postboks

Postnr/Sted

Telefon

Epost

Kundenr

ANLEGGSADRESSE
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Adresse

Postnr/Sted

Husnr/Bokstav

Boligmappe-Id

ORDREOPPLYSNINGER

Ordrenummer Påbegynt dato Avsluttet dato / Planlagt ferdig

UTARBEIDET AV

Firma/Navn

Kontaktperson

Adresse

Postnr/Sted

Telefon

Epost

Organisasjonsnr

Elvirksomhets-ID
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ANLEGGSBESKRIVELSE

Nyanlegg Utvidelse Endring Type installasjon:

NEK 400: (Angi utgave):Utført i 
henhold til: Annet: (Beskriv norm):

RAPPORTENS OMFANG

Hele anlegget Anleggsdel

ANLEGGSSIKKERHET Ja Nei Ikke
aktuelt

Er det utarbeidet nødvendig dokumentasjon for utførelsen av installasjonen?  1.1

Kommentar

PERSONSIKKERHET Ja Nei Ikke
aktuelt

Kan oppdraget utføres uten spesielle HMS-prosedyrer?  2.1

Kommentar

Har du tilgang til førstehjelpsutstyr og nødvendig personlig verneutstyr for å 
utføre oppdraget?

  2.2

Kommentar

Er arbeidsområdet sikret og tilgjengelig, og har du sikret at annet arbeide i 
området ikke kan forårsake farlige hendelser?

  2.3

Kommentar

Kan du se bort i fra eventuell risiko forbundet med "varme arbeider"?  2.4

Kommentar

Har du nødvendig sertifikater, kurs etc. for å utføre "varme arbeider"?  2.5

Kommentar

Kan du se bort i fra eventuell risiko forbundet med "arbeid i høyden"?  2.6

Kommentar

Har du nødvendig sertifikater, kurs etc. for å gjennomføre "arbeid i høyden"?  2.7

Kommentar

Kan oppdraget gjennomføres spenningsløst?  2.8

Kommentar

Har du nødvendig opplæring i AUS?  2.9

Kommentar
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....Fortsettelse fra forrige side : 

PERSONSIKKERHET Ja Nei Ikke
aktuelt

Er det tatt høyde for at løse deler kan skape farlige hendelser?  2.10

Kommentar

Har du riktig verktøy til å gjennomføre oppdraget?  2.11

Kommentar

KOMPETANSE Ja Nei Ikke
aktuelt

Har personale som skal utføre installasjonen riktig kompetanse?  3.1

Kommentar

INSTRUMENTER Ja Nei Ikke
aktuelt

Har du tilgang til test-/måleinstrumenter som er egnet til forutsatt bruk?  4.1

Kommentar

BESKRIVELSE/KOMMENTAR

RISIKOVURDERT AV

Navn

Dato

Signatur
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