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Elsikkerhedsattest

To-årig kontrol af elektriske installationer 
i forsamlingslokaler

Fra 12. juli 2000 blev der med baggrund i en ny bekendtgørelse 
indført krav om, at alle landets forsamlingslokaler, herunder 
diskoteker til mere end 150 personer, en gang om året skal 
have installationen kontrolleret og have udstedt en attest, som 
skal anbringes synligt for publikum. Der skulle således senest 
12. juli 2001 første gang være gennemført kontrol og udstedt 
attest, for at lokalerne kan benyttes som forsamlingslokaler.

Sikkerhedsstyrelsen har nu med baggrund i statistikkerne 
vurderet, at det vil være sikkerhedsmæssigt forsvarligt at 
installationen fremover kun kontrolleres hvert 2. år.

Omfang
Forsamlingslokaler omfatter følgende: Teatre, biografer, 
restaurationer, diskoteker, selskabslokaler, mødelokaler, 
koncertsale, udstillingslokaler, idrætshaller og andre bygninger 
og lokaler, der anvendes til lignende formål.

Ud over forsamlingslokaler beregnet til flere end 150 personer 
omfatter ordningen også forsamlingslokaler, der enkeltvis er 
beregnet til færre end 150 personer, når forsamlingslokalerne 
benyttes samlet af 150 personer eller derover, og 
forsamlingslokalerne har fælles adgangs- og flugtveje.
Ifølge bekendtgørelsen kan Sikkerhedsstyrelsen bestemme, 
at afgrænsede grupper af installationer, der ellers vil falde ind 
under en kategori, hvor der skal foretages periodevis kontrol, 
undtages fra kravet.

Kontrollen
Kontrollen omfatter elektriske installationer, brugsgenstande, 
apparater m.v. hørende til forsamlingslokalet med tilhørende 
gange og flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og 
andre lokaler med direkte tilknytning til det pågældende 
forsamlingslokale.

Kontrollen skal på foranledning af ejeren (lejeren, 
forpagteren, bestyreren o.a.) af forsamlingslokalet foretages 
af en autoriseret elinstallatør efter nærmere udarbejdede 
retningslinier. Efter at eventuelle konstaterede fejl er rettet, 
skal elinstallatøren underskrive en elsikkerhedsattest som 
bevis på, at kontrollen er foretaget og at elinstallation og 
brugsgenstande, herunder nød- og panikbelysningen og ABDL-
anlæg er i orden og fungerer efter hensigten.

Elsikkerhedsattesten
Når elinstallatøren har konstateret, at installationen er lovlig, 
skal han indrapportere dette via Sikkerhedsstyrelsens 
hjemmeside og herfra automatisk udskrive 
elsikkerhedsattesten. 

Elsikkerhedsattesten skal underskrives og udleveres til den, 
der driver forsamlingslokalet, og som har pligt til at anbringe 
attesten på et for publikum let tilgængeligt og synligt sted. 
Attesten skal fremstå i en holdbar udførelse.

Bekendtgørelsen om kontrolordningen, beskrivelse af 
ordningen, retningslinier for installationskontrol kan ses på 
hjemmesiden www.sikkerhedsstyrelsen.dk under Elbranchen/
Love og regler/Kontrol af forsamlingslokaler.


