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Sagsoplysninger:

Ved gennemgang af de elektriske installationer kontrolleres følgende punkter og eventuelle fejl og mangler er 
noteret herunder i skemaet.

✓  Kabler og ledningers isolationsmodstand

✓  Funktionalitet af fejlstrømsafbryderen (HFI/HPFI)

✓  Gruppetavlen

✓  Jordforbindelser

✓  Den faste installations generelle tilstand 

✓  Fast tilsluttede brugsgenstande

På grund af gennemgangen vurderes installationen ud fra 3 kategorier.

Godkendt: Der er ikke fundet fejl eller mangler på installationen og installationen findes i god og 
forsvarlig stand.

Betinget godkendt: Der er enten fundet mindre fejl som ikke har indflydelse på sikkerheden, men som skal 

udbedres. Eller installationen fremstår i dårlig stand og reparation/udskiftning er anbefalet.

Ikke godkendt: Der er fundet fejl eller mangler som har indflydelse på sikkerheden og disse skal 
udbedres for at undgå ulykker eller skader på personer eller materiel.

Vær opmærksom på at rapporten er foretaget ved hjælp af stikprøver, dvs. at det ikke er hele installationen der 
er gennemgået. 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Kunde: Andelsboligforeningen 
Solbjerg

Ordrenr. 5440

Adresse: Sandbygårdvej 15, 2 th Dato: 17.12.2019

Postnr: 2700 Brønshøj Initialer montør: MOT

Installationsadresse: Sandbygårdvej 15, 2 th Status på installationen: Ikke godkendt

Postnr. 2700 Brønshøj Er billeder vedlagt 
rapporten:

JA
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Målinger: Måleresultat OK Ikke OK

Isolationstest af installationen (grænseværdi fast installation 0,5 MΩ) 106 MΩ X

Udløsetiden og udløsestrømmen for fejlstrømsafbryderen kontrolleret? (Grænseværdi 300 ms / 30mA) 
HFI/HPFI  

AC 0 gr. 26 ms
AC 180 gr. 36 ms
DC 0 gr. 29 ms
DC 180 gr. 15 ms
Rampetest 21 mA

X

Kontinuiteten i beskyttelseslederen målt, og er denne udført korrekt? (TN-system) X

Er overgangsmodstanden til jord målt? (TT-System)

Fejl konstateret Lokation Forslag til udbedring Status Overslagspris 
for udbedring

Der mangler aflastning på kabler til 
stikkontakt i vaskeskab. Køkken Kabler aflastes Betinget godkendt kr. 255,00

Beskyttelseslederen er ikke aktiv i 
stikkontakten over køkkenbord. Køkken Beskyttelsesleder fremføres Ikke godkendt kr. 750,00

Sum af overslagpriser ekskl. moms. kr. 1.005,00

Sum af overslagpriser inkl. moms. kr. 1.256,25

Vi gør opmærksom på at ovenstående priser er overslagspriser og kan variere.
De enkelte priser er kun gældende ved udførelse af alle punkter.
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Til ejer/bruger af installationen

Resultatet af eftersynet fremgår af denne rapport og giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard. Det 
fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor installationen af andre hensyn bør 
ændres.

Det er kun den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er efterset og stikprøvevis adskilt, 
med mindre andet er anført på rapporten.

Ved eftersynet har vi målt isolationsmodstanden i den faste installation og foretaget kontrol af det udstyr, der beskytter 
mod elektriske stød (HFI/HPFI-afbrydere o. lign.).

Elinstallatøren, der udfører dette eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at de fejl og mangler der 
findes, bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne rapport eller ej.

Hvis du ønsker det, vil vi gerne give dig mere detaljerede oplysninger om, hvad der skal ændres for at installationen 
bliver lovlig, og hvilke ændringer vi i øvrigt vil anbefale.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i rapporten eller om vores eftersyn i øvrigt, 
beder vi dig om at kontakte os.

Dette el-tjek er gældende 6 mdr. fra dd. Udføres der arbejde på installation af andre end JDB El-Teknik bortfalder 
gyldigheden ligeledes.
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Underskrift (for aut. EL-installatør) Autorisations nr. EFUL-12199

Kommentarer til rapporten: 

Lejligheden fremstår renoveret med nyere installationer og IHC system.
Anslået alder på IHC system og tavlemateriel mellem 10-15 år. 
2 mindre fejl konstateret og kræver udbedring inden lejligheden kan godkendes. 
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