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FIRMAINFORMASJON HOEL ELEKTRO AS 

Firmanavn: HOEL ELEKTRO AS 

Adresse: Bolteløkka alle 11 

Postnr / Poststed: 0454 Oslo 

Telefon: 22 60 27 60 

Internett: www.hoelelektro.no 

E-post: hoelelektro@hoelelektro.no 

Organisasjonsnummer: 930 884 820 

 
HOEL ELEKTRO AS ble etablert i 1974, og holder til på St. Hanshaugen i Oslo.  
Vi utfører alt fra små serviceoppdrag til større prosjekter, for både privatpersoner, næringsmarkedet og 
offentlig sektor. Vi er medlem i Nelfo, NHO og EL-PROFFEN, og er godkjent opplæringsbedrift. Våre 
ansatte er kvalifiserte fagfolk, og vi har nødvendige autorisasjoner og forsikringer.  
 
Besøk oss på internett: www.hoelelektro.no og følg oss på www.facebook.com/hoelelektro  
 

 

Hvorfor velge HOEL ELEKTRO AS som leverandør: 

• 40 år erfaring 
• Fokus på kvalitet og service 
• Tradisjonell håndverksbedrift 
• Vi er opptatt av å ha fornøyde kunder 
• Vi skal levere riktig kvalitet til riktig pris 
• Vi leverer lovpålagt dokumentasjon for alle oppdrag 
• Fra april 2014 leveres dokumentasjonen elektronisk på web - se www.boligmappa.no 
• Vi har nødvendig kompetanse, autorisasjoner, forsikringer og garantier 
• Godkjent lærebedrift, tilknyttet offentlig godkjent lærlingordning. 

 
 

Om EL-PROFFEN: 
EL-PROFFEN er en frittstående, landsdekkende kjede av elektroentreprenører som er representert i 
hele Norge. EL-PROFFEN omfatter i dag mer enn 3000 ansatte fordelt på 164 medlemsbedrifter. 
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GENERELL BRUKERVEILEDNING ELEKTRISKE ANLEGG 

Eier / brukers ansvar 

Det er eier / bruker av elektriske anlegg og elektrisk utstyr som har ansvaret for at dette til enhver tid er 
forskriftsmessig, og at dette brukes i samsvar med produsentens anvisninger.  
 
Arbeid på elektriske anlegg skal kun utføres av registrert elektroinstallatør.   

Samsvarserklæring / dokumentasjon 
Det skal forefinnes samsvarserklæring (garanti) og dokumentasjon for alle installasjonsarbeider utført etter 
01.01.1999. Eier plikter å oppbevare disse papirene i hele anleggets levetid, og papirene skal følge anlegget ved 
eierskifte. Dokumentasjonen må kunne framlegges ved besøk fra Det Lokale Eltilsyn, og ved eventuelle 
reklamasjoner. Installatør plikter å oppbevare kopi av Samsvarserklæringen i 5 år.  
 
HOEL ELEKTRO AS leverer dokumentasjonen elektronisk på web - se www.boligmappa.no 
 

 
 

Vedlikehold 

Eier / bruker har ansvaret for at nødvendig ettersyn og vedlikehold blir utført, slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller 
sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.  
 

 
 
Sameier / borettslag / næringsbygg: Avhengig av bruk og slitasje, men fler og fler av våre kunder ønsker en avtale om 
årlig kontroll. (NB - husk krav til internkontrollsystem / dokumentasjon) 
 
Etter hvert som anlegget blir eldre, og ved stor slitasje i utsatte omgivelser eller spesielle miljøer, øker behovet for 
vedlikehold, og frekvensen for ettersyn bør intensiveres.   
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Tips for eget ettersyn og vedlikehold 
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Sikringsskapet 

 
Bildet viser et eksempel på plassering av utstyr. 
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Automatsikring / jordfeilautomat / jordfeilbryter 
På nye anlegg skal det benyttes jordfeilautomat på alle kurser (unntatt for medisinsk utstyr som kan medføre fare for 
liv og helse ved strømbrudd). Testknapp på jordfeilautomat / jordfeilbryter skal funksjonstestes jevnlig, for å 
opprettholde levetid og funksjon (husk at strømmen blir borte når du trykker inn testknappen). Det skal være montert 
bruksanvisning for dette i fordelingen. 
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Overspenningsvern 
Det er krav til overspenningsvern i boliginstallasjoner på nye anlegg - fra 1. juli 2010.  
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Belysning / innfelt belysning / pæreskift 
Skru alltid av allpolig hovedlysbryter eller sikringskurs før lyskilder skiftes. Bruk aldri større pærer enn lampen er 
beregnet for, da dette medfører brannfare. Det er ikke tillatt å skifte fra LED pære til halogen pære, da dette medfører 
økt varmgang i lampen. Vær også oppmerksom på avstand fra lamper / lavvoltlamper til brennbare deler. Ikke ta 
direkte på lyspæren, fett fra fingermerker reduserer lyskildens levetid.  
 

 

Varmeovner og varmekabler 

Tildekking av ovner kan medføre stor brannfare, og må ikke forekomme.    
For varmekabel / skjult varme skal det foreligge særskilt dokumentasjon og brukerveiledning fra installatør. 
 

 

 

Kabler og skjøteledninger 

Skjøteledninger kan både være brann- og snublefeller. Det må ikke benyttes skjøteledninger til apparater med høye 
belastninger. Det må også benyttes riktig type bevegelig ledning. Skjøteledninger skal ikke føres gjennom 
døråpninger, vinduer etc. Ved utstrakt bruk av skjøteledninger bør det installeres flere stikkontakter. 
 

     
           Dobbel stikk         4-veis stikk       9-veis stikk  
 m/ jord            m/ jord        (4 m jord +5 Euro) 
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Spesielle hensyn i barnerom 
Vær spesielt oppmerksom på installasjoner i barnerom.  
Eksempelvis kan løse lamper være en brannfelle dersom barn skulle ta lampen med seg under dynen. Løse ovner må 
heller ikke benyttes i barnerom. Alle nye stikkontakter har barnesikring, men i eldre anlegg mangler dette. 
 

Forsvarlig bruk av forbruksapparater (hvitevarer, brunevarer etc.) 

• Tørrkoking på komfyr er en av de vanligste brannårsakene. Her kan det være fornuftig å montere komfyrvakt 
som automatisk frakobler strømmen. ( Det er krav om dette på nye installasjoner fra 1. juli 2010). 

        
 

• Tildekking av ovner er også en stor brannårsak.  
 

• Dersom tørketrommel har lofilter så er det viktig at dette renses ved jevne mellomrom. Unngå at hvitevarer er i 
drift når du ikke er hjemme.  

 

• Apparater med standby-funksjon bør slås av med hovedbryter. Det finnes også utstyr for automatisk frakobling 
av apparatet, når dette ikke er i bruk.  

 

• Det må monteres et galvanisk skille til LCD og plasma TV og PC med TV-kort. Kontakt forhandler om dette.  
 

• Elektrisk forbruksutstyr har begrenset levetid og bør skiftes ut og kasseres når det er blitt gammelt.  
 

• Elektrisk utstyr er spesialavfall. Kassert elektrisk utstyr kan leveres gratis hos enhver forhandler som selger 
tilsvarende nytt utstyr, eller på miljøstasjoner / avfallsmottak.  

 

• Alt elektrisk utstyr skal være CE-merket og typegodkjent, og skal kun tilkobles og benyttes i hht leverandørens 
brukerveiledning. 
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Røykvarslere / brannvarslingsanlegg 
Det skilles mellom røykvarslere (lokale detektorer) og røykdetektorer (tilkoblet et system).  
Røykdetektorer / varslere skal monteres i tak (ikke på vegg).  
Røykvarslere: kontroller jevnlig ved bruk av testknapp eller med røyk/gass om røykvarslere fungerer. 
Brannvarslingsanlegg: krever egne rutiner for drift og vedlikehold - ved felles brannalarmanlegg i f. eks borettslag og 
sameier skal disse detektorene ikke vedlikeholdes av hver enkelt beboer.  
 

 
 

 
 
 


