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ntligste ændringer i forhold til 1. versio
on af elefttersynshånndbogen
De væsen

Tak for de m
mange forslaag til revision
nen fra både elinstallatørrerne og andre interessennter i elefterrsyn. Det
hele er indggået i vores overvejelser
o
d i den nye udgave af hånndbogen. Vi har også
om, hvad deer skulle med
taget forslag med fra Sikkkerhedsstyrrelsens medaarbejdere, so
om dagligt besvarer spørrgsmål om ordningen.
I afsnit 1.6 eer der tilføjet oplysning om,
o at ejerenn af ejendom
mmen nu kan
n læse sin eleeftersynsrapport på
Boligejer.dkk, umiddelbaart efter insta
allatøren harr afsluttet (betalt) rapporten i EE‐webb.
Afsnit 2.4 er suppleret med
m uddybende oplysninnger om anve
endelse af det maksimal e vederlag i forhold til
øjet en beskrrivelse af mansardtag, og
g der er indsaat eksemplerr på
BBR‐oplysningerne. Afsnittet er tilfø
bygningseleementer som
m er med, og som ikke er med i det saamlede bygn
ningsareal.
Hvordan maan skal håndtere elefterssyn, når der eenten ikke er elinstallatio
oner på ejenndommen, elller hvor
forsyningen
n er afbrudt, er beskrevett i afsnit 3.5..
Det er tilføjet i afsnit 6.3
3, at skunkru
um er sekunddære rum, so
om også skal gennemgåss.
Generelt gåår uddybninggen af de enkkelte kontrol punkter nu cirka
c
50 år tilbage i tidenn. Nogle endd
da helt
tilbage til 19939. Vi vil fortsat lejlighe
edsvist se på behovet forr uddybning, når vi bliverr gjort bekendt med
behovet.
I afsnit 6.5 eer det nu præ
æciseret, at elproduceren
e
nde anlæg ikkke er en del af husefterssynsordninge
en.
I afsnit 6.6 o
om spørgsmål til ejeren/sælgeren om
m elinstallationens funktiionsdygtigheed er det blandt andet
præciseret, at oplysninggerne alene supplerer
s
deen autorisere
ede elinstalla
atørvirksomhheds oplysnin
nger, idet
elinstallatio
onsrapporten
n kan stå alen
ne. Elinstallaatøren kan ikkke gå ud fra,, at den der eer til stede og
o lukker
huset op for eleftersyneet også er en
n repræsentaant for ejer/ssælger, der kan
k besvare sspørgsmål om
installationeens funktion
nsdygtighed.
Derudover har vi foretaget en række mindre tilfføjelser og re
edaktionelle justeringer.
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