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EL-SÆLGEROPLYSNINGER

Dine svar giver elinstallatørvirksomheden det bedst mulige grundlag for at udarbejde en elinstallationsrapport. 
Spørgsmålene drejer sig først og fremmest om ting, som elinstallatørvirksomheden ikke altid kan se, men som 
sælger normalt vil have kendskab til.

Du skal give oplysninger om elinstallationer i alle bygninger på grunden. Elinstallatørvirksomhedens undersøgel-
se omfatter ud over beboelsesbygningen f.eks. også garager, carporte, overdækkede terrasser, skure, udhuse mv.

Det er vigtigt, at elinstallatørvirksomheden har uhindret adgang til alle tilgængelige bygningsdele. Du kan hjælpe 
elinstallatørvirksomhedens gennemgang ved at flytte eventuelt oplagret indbo på lofter, skunkrum osv., så der er 
mulighed for at komme til.

Det er vigtigt, at du ud fra dit kendskab til elinstallationerne besvarer spørgsmålene så korrekt som muligt. Det 
gælder ikke kun forhold ved elinstallationerne (skader m.m.), som er opstået og/eller udbedret i din ejertid, men 
også hvis du har kendskab til forhold, som er opstået før din ejertid. Der forventes, at du besvarer spørgsmålene 
på baggrund af dit nuværende kendskab til elinstallationerne.

Til nogle spørgsmål er der indsat hjælpetekst. Læs venligst hjælpeteksten, før du besvarer spørgsmålet. Du skal 
være opmærksom på, at forkerte oplysninger kan medføre et erstatningsansvar.

Bemærk, at spørgsmålene er generelle. Det skyldes, at skemaet skal dække alle typer elinstallationer. Der kan 
være spørgsmål, som ikke er relevante for netop din elinstallation.

Du skal være opmærksom på, at skemaet indgår i elinstallationsrapporten.
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EL SPØRGSMÅL SVAR

Har du kendskab til, at dele af elinstallationen ikke fungerer eller at der tidligere har 
været problemer med elinstallationen? JA NEJ

Hvis ja - hvilke dele af installation:

Har du kendskab til at der er udført reparationer eller ændringer af elinstallationen? JA NEJ

Hvis ja - hvor:
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Har du kendskab til at dele af elinstallationen er udført af personer uden autorisation? JA NEJ

Hvis ja - hvilke dele af installation:

EL SPØRGSMÅL SVAR

Har du kendskab til, at RCD'en (HFI/HPFI-afbryderen) selv har afbrudt for strømmen 
inden for de seneste 12 måndeder?

JA NEJ

Hvis ja - hvor mange gange:

En RCD er en fejlstrømsafbryder, der sidder i eltavlen og afbryder strømmen, hvis der sker fejl i et elapparat. HFI- og 
HPFI-afbrydere er typiske RCD’er, men der findes også andre typer. Det er lovpligtigt at have en fejlstrømsafbryder 
installeret, og den bør testes minimum to gange om året ved at trykke på testknappen (”T”) for at sikre, at den virker og 
afbryder strømmen, som den skal.

i

Hvis huset er forsynet med elvarme, har du så kendskab til, at der er eller har været 
problemer med elvarmen? JA NEJ

Hvis ja - beskriv problemet:

YDERLIGERE BEMÆRKNINGER

DATO UNDERSKRIFT


