SKJEMA FOR KONTROLL AV ELEKTRISKE INSTALLASJONER OG UTSTYR
I henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter med hjemmel i denne, utøves
det systemrettet tilsyn av alle virksomheter, Jf. IK § 6.
Campingplasseiere er pålagt å utøve systematisk kontroll av sine egne elektriske anlegg frem til og med
strømstendere. Installasjoner fra strømstendere til vogner derimot, er leietagers ansvar.
Campingplasseiere har fått krav om at det skal opprettes et overordnet IK-system som etterser sine leietakere.
Oversikten skal vise leietakers navn og at det er opprettet og utført tilsyn på sitt elektriske anlegg.
Campingplasseier må ha rutiner som ivaretar dette, og det skal dokumenteres skriftlig.
Ut fra overstående ber vi om at dere fyller ut et skjema med sjekkpunkter, for tilsyn av deres elektriske anlegg, i
forbindelse med vogn og uteareal.
Skjema leveres i retur i underskrevet stand, legges i postkasse på låven eller sendes pr post, eller e-post. Det
overordnede IK-system vil da bli ajourført.
Da dette er et krav fra tilsynsmyndighetene, ber vi om at dette overholdes.
Punkt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sjekkpunkt
Kabelen til deres campingvogn skal være godkjent type og tverrsnitt (HO7,
2
3x2.5mm )

Ja/Nei

Alle stikkontakter og skjøteledninger skal være med jord.
Ved nedgravd kabel f.eks. over naboens tomt eller i vei skal denne være
beskyttet med rør.
Støpsler/kontakter skal være uten skader/brennmerker.
Riktig påsatt støpsel som skal passe til strømstender, slik at den kan låses.
Bevegelige ledninger skal være uten skader på isolasjonen og det skal ikke være
skjøter/ kontakter fra stolpe til vogn.
Faste elektriske installasjoner i forbindelse med område tilknyttet vogn (fortelt,
uteplass o.l.) skal være utført av autorisert installatør og dokumentert.
Det skal være skum/pulverapparat og røykvarsler i vogna.

Eier av vognen er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand til enhver tid.
Ved å signere samtykker du at overnevnte er lest og at du er kjent med spørsmålene som er stilt ovenfor.
Ved ødelagt stikkontakt i vår strømstolpe pga. feil på støpsel/ledning, er leietaker til enhver tid økonomisk
ansvarlig for reparasjon som må utføres av autorisert elektriker.

NAVN PÅ LEIETAKER (BLOKKBOKSTAVER):____________________________________
DATO/SIGNATUR: __________________________________________________________
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