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Skema til elsyn 
Installatørvirksomhed 

Installationsejer Rekvirent 

Navn:  Navn: 

Adresse: Adresse: 

Postnr./by:  Postnr./by: 

Telefon: Telefon:  

Mail:  Mail: 

Installationsadresse Udført af 

Adresse:  Navn: 

Postnr./by:  Dato: 

Generelle oplysninger 
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Eftersyn 
Tavler OK Ændring 

nødvendig 
Bemærkning 

1. Tilgængelighed/fri plads
2. Intakt grundbeskyttelse -
(afdækninger/kapsling)

3. Mærkning med tilhørsforhold samt
største tilladte mærkestrøm
4. Overstrømsbeskyttelse - korrekt
sikringsstørrelse/bundkontakter/pasringe
eller lignende.
5. RCD 30 mA (HFI- eller HPFI-afbryder)

Fast 230/400V-installation OK Ændring 
nødvendig 

Bemærkning 

6. Fordeling af belastningen på grupper
7. Fastgørelse af kabler,
monteringsmateriel (afbrydere og
stikkontakter) samt manglende dæksler
m.m.
8. Antal tilslutningssteder
9. Ulovlig anvendelse af bøjelig ledning
som fast installation, fritsiddende muffer
m.v.
10. Installationens tilstand

Badeværelse OK Ændring 
nødvendig 

Bemærkning 

11. Placering af fast installation og
elektrisk materiel i forhold til beskyttelse
mod vand

Indbygningsarmaturer OK Ændring 
nødvendig 

Bemærkning 

12. Ledningsmateriel
13. Samlinger (dåse eller direkte i
armatur)
14. Korrekt anvendelse og placering af
belysningsarmaturer (brandfare)
15. Installationens tilstand
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Lavvoltinstallation OK Ændring 
nødvendig 

Bemærkning 

16. Lampesæt
17. Strømforsyninger
18. Overstrømsbeskyttelse
19. Ledningsmateriel
20. Korrekt anvendelse og placering af
belysningsarmaturer (brandfare)
21. Installationens tilstand

Tilledninger OK Ændring 
nødvendig 

Bemærkning 

22. Korrekt aflastning ved ledningsender
23. Ulovlige samlinger
24. Forkert anbringelse
25. Beskadigelser

Brugsgenstande OK Ændring 
nødvendig 

Bemærkning 

26. Korrekt fastgørelse og anbringelse
27. Korrekt kapsling
28. Beskadigelser

Andre forhold Ja Nej Bemærkning 

29. Fotodokumentation
30. Dårligt håndværk - muligvis ulovligt
”gør det selv”-arbejde
31. Andet/kommentarer

Afprøvning 
Måleobjekter OK Ændring 

nødvendig 
Ikke 

aktuel 
Bemærkning 

32. Funktionsafprøvning af RCD’er
RCD _______________________
RCD _______________________
RCD _______________________
RCD _______________________

33. Gennemgående elektrisk forbindelse i
beskyttelsesledere
34. Jordingsanlæggets effektivitet
35. Installationens isolationsmodstand
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Stikprøvevis adskillelse 
Adskillelse foretaget Resultat Fotodokumentation  
 
 

 Ja Nej 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Til ejer/bruger af installationen 
Skemaet viser resultatet af elsynet. Det giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard af 
elinstallationen. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor 
installationen af andre hensyn bør ændres. 

Bemærk, at elsyn ikke svarer til en elinstallationsrapport, der er en del af huseftersynsordningen ved køb og 
salg af boliger. 

Det er kun den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er efterset og stikprøvevis 
adskilt, medmindre andet er anført. 

Ved eftersynet har vi målt isolationsmodstanden i den faste installation og foretaget kontrol af det udstyr, 
der beskytter mod elektrisk stød, herunder RCD’er (fejlstrømsafbrydere, HFI-/HPFI-afbrydere). 

Elinstallatørvirksomheden, der har udført eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at fejl 
og mangler bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne blanket eller ej. 

Hvis du ønsker det, kan elinstallatørvirksomheden give dig mere detaljerede oplysninger om, hvad der skal 
ændres, for at installationen bliver lovlig, og hvilke ændringer virksomheden i øvrigt vil anbefale. Samtidig 
kan du få et overslag over, hvad arbejdet vil koste. 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i skemaet eller om eftersynet i 
øvrigt, skal du kontakte virksomheden, der har udført elsynet. 

 

Uddrag af Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og 
kloakinstallationsområdet (nr. 1414 af 03/12/2018) 

§ 12. Konstaterer en autoriseret virksomhed på elområdet fejl eller mangler ved en elektrisk installation og 
afhjælpes disse ikke, skal virksomheden gøre ejeren eller brugeren bekendt med disse og med den fare og 
det ansvar, som er forbundet med ikke at lade fejl eller mangler afhjælpe. 
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