Selger du elektrisk materiell
som skal monteres i elektriske
anlegg?

Informasjon om forskrift om opplysningsplikt
ved salg og markedsføring av elektrisk materiell
til forbruker

Fra 1. juni 2006 skal all elektrisk materiell som forbruker ikke selv
kan montere/installere i den faste installasjonen i et elektrisk
anlegg merkes.
Virksomheter som selger og/eller markedsfører slikt elektrisk
materiell til forbruker er ansvarlig for merkingen.
Følgende skal opplyses:

Kan kun installeres av
en registrert installasjonsvirksomhet

Det er et krav om at opplysningen skal gis før forbruker kjøper
materiellet.
I butikker kan selve materiellet være merket eller så kan merkingen
plasseres på et godt synlig sted i umiddelbar nærhet, for eksempel
på salgshyllen eller plakater ved salgshyllen.
Hvis materiellet eller emballasjen merkes bør dette g jøres på
forsiden av produktet, slik at kjøper lett ser informasjonen.
All informasjon skal være på norsk.
Ved markedsføring av materiell g jennom annonser (f.eks. aviser,
blader, tidsskrifter, fagblader, internett, reklamemateriell
distribuert til alle hustander) skal det tydelig fremgå at dette kun
kan installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

I kataloger skal hver side hvor materiell markedsføres/presenteres
være merket, enten ved et forklarende symbol eller tekst.
Eksempler på materiell som skal merkes:

Eksempler på tilkoblinger du kan g jøre selv:

Dette har du lov til å g jøre selv:
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
16 A, med og uten jording.
3. Tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige
ledninger, herunder også ledningsbrytere.
4. Tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som
normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med
kroneklemme eller plugg/stikkontakt.
5. Montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og
plugg.
6. Utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser.
Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom:
1. effekten ikke overstiger 200 VA og
2. monterings- og bruksanvisning følges nøye og
3. hele anlegget er lett tilg jengelig for visuell inspeksjon og kontroll og
4. tilkopling til 230 V-nettet forestås av registrert virksomhet dersom
tilkoplingen ikke er forutsatt g jort over transformator med sertiﬁsert plugg/
stikkontakt.
For lavvoltanlegg som forlegges i ikke brennbart materiale g jelder ikke
begrensningen i pkt. 1 og 3.

