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Forskrift om elektrisk utstyr 

§ 6. Generelle krav 
Konstruksjon og produksjon av elektrisk utstyr skal være i samsvar med anerkjent 
teknologisk praksis, slik at utstyret ved korrekt montering, installasjon, vedlikehold og tiltenkt 
bruk ikke medfører fare. 
Elektrisk utstyr skal, sammen med dets enkelte deler, være utført slik at det kan settes 
sammen og tilkoples på en korrekt og sikker måte. 
Den som produserer, importerer eller markedsfører elektrisk utstyr for bruk i Norge, skal 
kunne fremlegge dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om utstyret er i samsvar med 
§ 6 til § 10, § 11 første og tredje ledd og § 12. 
 
§ 10. Plugger og stikkontakter til bruk i boliger m.m. 
Plugger og stikkontakter til bruk i boliger og tilsvarende bruksområder skal tilfredsstille 
sikkerhetsnivået i Norsk Elektroteknisk Komités norm 502 (NEK 502) og kravene i normens 
annex NO I-III. Dette skal dokumenteres av et nasjonalt utpekt teknisk kontrollorgan innen 
EØS med kompetanse på området. 
Ved bruk av andre tekniske spesifikasjoner må tilsvarende sikkerhetsnivå kunne 
dokumenteres. 
 
§ 11. Merking 
Elektrisk utstyr skal være tydelig merket med nødvendige opplysninger for sikker bruk 
innenfor de bruksområder det er laget for. Dersom det ikke er mulig å merke utstyret, kan 
opplysningene gis i en medfølgende bruksanvisning. 
Opplysningene i første ledd skal være på norsk. 

Elektrisk utstyr skal være tydelig merket med produsentens navn eller kjennemerke og 
typebetegnelse. 
Dersom det ikke er mulig å merke utstyret, kan opplysningene gis på emballasjen. 
 
§ 12. Tilleggsmerking for elektrisk utstyr som kan forårsake elektromagnetisk 
forstyrrelse eller påvirkes av slik forstyrrelse 
Elektrisk utstyr som kan forårsake elektromagnetisk forstyrrelse eller påvirkes av slik 
forstyrrelse i uakseptabel grad, skal i tillegg til merking etter § 11, merkes med parti eller 
serienummer eller annen informasjon som muliggjør identifisering. Slik merking skal foretas 
av produsent eller ansvarlig representant for produsenten. 
Navn og adresse på produsenten skal følge slikt utstyr. Dersom produsenten ikke er etablert 
innen EØS, skal i tillegg navn og adresse på produsentens ansvarlige representant innen 
EØS eller den som er ansvarlig for å markedsføre utstyret innen EØS, vedlegges. Det skal 
vedlegges nødvendig informasjon om tiltenkt bruk og eventuelle spesielle tiltak som må 
iverksettes for å sikre at § 9 oppfylles når utstyret settes sammen, installeres, tas i bruk eller 
vedlikeholdes. 
For elektrisk utstyr som ikke tilfredsstiller kravene til elektromagnetisk kompatibilitet for 
bomiljøer, skal en tydelig angivelse av bruksbegrensningen være vedlagt. Der det er 
hensiktsmessig, skal denne også angis på emballasjen. 

 


