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VARSEL OM VEDTAK
Orientering om kontroll av elektr iske anlegg

Kontrollrapporten beskriver defeil og mangler som blefunnet ved vår kontroll. De
anmodesom ågjennomgåpunkteneog kommemed eventuellemerknader innen
oppgitt frist.
Vi gjør oppmerksom påForvaltningslovens§ 16 som gir parter i saken rett til åuttale
seg før vedtak (pålegg) treffes.
Om vi ikkehører fraDem innen nevntetidsfrist, vil et vedtak med en frist for
utbedring bli oversendt. HvisDehar besørget retting av depåpektefeil og mangler, og
bekreftelseer oversendt Det lokaleeltilsyn, vil saken bli avsluttet.

Deanu Gielda / Tana Kommune
Teknisk etat
9845 TANA

Varsel om vedtak - Tilsynsrapport

Vi viser til kontroll hos abonnent : Deanu Gielda / Tana Kommune, Vestertana , TANA, - den 20.06.2017.

Påviste feil og mangler skal, hvis ikke annet er avtalt, utbedres av registrert elektroinstallatør. Det skal ved
hvert punkt i rapporten kommenteres hva som er utført. Rapportskjema skal signeres og stemples av
elektroinstallatør før det returneres til oss for godkjenning.
Melding om retting kan også foretas elektronisk i Elwin av el.installatør.

Feil og / eller mangler vil stå fra side 2 i rapporten.

Klagefrist for dette varsel: 22.07.2017

Ved henv. vennligst oppgi rapportens saksnr. 39190.

Deres saksbehandler : Robert Gærnæ, tlf: 98288134, epost: robert.gaernae@varanger-kraft.no

Retur av rapporter til: VARANGER KRAFTNETT AS, 9840 VARANGERBOTN

Mvh
VARANGER KRAFTNETT AS
Det lokale eltilsyn

Robert Gærnæ
Tilsynsinspektør

Dokumentet er etter Varanger KraftNett v/DLE`s rutiner godkjent og sendt uten underskrift.
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Påviste feil må rettes av godkjent el. entreprenør

Generelt

1. Anlegget var mangelfullt vedlikeholdt og må ettersees av registrert installasjonsvirksomhet eller
fjernes. Jf. FEL § 9
Det elektriske anlegget preges av elde og er generelt i dårlig forfatning.
Spesielt kan det nevnes at:
- en stor del av ledningsnettet er av typen Kulo.
- En del stikkokontakter er jordet via vannledningene og dermed oppstår "seriejord".
- Det var blandet jordet og ujordet utstyr/kontakter

I første omgang er det ønskelig med en tilbakemelding på hvilke vedlikeholdsplaner Tana
Kommune har for det elektriske anlegget.
Det må legges til at eier av et bygg har plikt til å forsikre seg om at anlegget til enhver tid er
innenfor lover og forskrifter.

RETTING ER UTFØRT AV:

Dato
.

Underskrift montør

Dato Underskrift el. entreprenør

Det lokale elektrisitetstilsynet

Dato for underskrift
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