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Med mindre arbeten avses kompletteringsinstallationer på en befintlig och spänningssatt (tagen i bruk) elanläggning.  
För att uppfylla kraven i gällande regelverk ska varje installation under uppbyggnad och/eller efter kompletterande montage, före 
spänningssättning inspekteras(besiktigas okulärt) och provas för att så långt som möjligt kontrollera att arbetet utförts på rätt sätt.  
För fortlöpande kontroll av olika delar i installationsarbetet hänvisas till Installatörsföretagens dokument ”Kontroll under montage”. 
Kontroll före spänningssättning av kopplingsutrustning med anslutna installationer samt kontroll efter spänningssättning utförs enligt 
Installatörsföretagens dokument ”Kontroll före idrifttagning TN-C” eller ”Kontroll före idrifttagning TN-S”. 

Tillämplig Utförd Kontroll/aktivitet   

☐ ☐ Kontroll under montage enligt Kontroll under montage.  

☐ ☐ Leverantörens installationsanvisningar har följts. 
☐ ☐ Leverantörens skötsel- och underhållsanvisningar har överlämnats till betällaren. 

☐ ☐ Garantibevis är ifyllt och avlämnat.  

☐ ☐ Kontroll att märkning är utförd vid kopplingsutrustning och vid ansluten elapparat enligt 
                                                                        beställningen i övrigt. 
☐ ☐ Underlag för ändring av ritningar, schema etc. är upprättat och avlämnat. 

☐ ☐ Kontroll enligt särskilt planeringsdokument före montage. 
☐ ☐ Isolationsmätning.. 
☐ ☐ Kontinuitetskontroll av skyddsjordsledarkretsen till samtliga utsatta delar, det vill säga 
                                                                        skyddsjordade delar i monterade elapparater, belysningsarmaturer, 
vägguttagsjordbleck etc. samt  
                                                                        skyddsutjämnande delar mot PE-skenan eller jord t. ex. vattenrör. 
☐ ☐ Kontroll att anslutna elapparater och uttag får rätt spänning och har rätt inställda 

                                                                        överströmsskydd. 

☐ ☐ Kontroll att anslutna apparater har rätt funktion efter spänningssättning. 
☐ ☐ Arbetsplatsen är avstädad. Spill och demonterad materiel har tagits om hand enligt 

företagets rutin  
                                                                       eller miljöplan 
☐ ☐ Beställarens representant är meddelad att arbetet är färdigställt. 

Utförda kontroller och aktiviteter framgår enligt vad som är ikryssat enligt ovan. 

Utförd åtgärd (ex: byte av vägguttag) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…. 

Datum     Namnteckning 

Företag Beställare

Ansvarig arbetsledare Projekt (referens, proj.nr, AO-nr, etc.)

Datum Adress
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………………………………..    ……………………………….. 

Eventuell avvikelse 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Uppföljning när åtgärd genomförts, datum, sign 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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