Til eiere av campingvogner på Larkollen Camping

EGENKONTROLLSKJEMA 2018
Plass nr.:

Felt:
Navn:
Adresse:

1.

STRØM:
A. Er kabelen til campingvogn av godkjent type og tverrsnitt (HO7 og
tverrsnitt 3x2,5 mm2)
B. Er kabelen kortest mulig og uten synlige skader
C. Er kabel som er nedgravd beskyttet med rør (hvis aktuelt)
D. Er kabelen uten skjøter/kontakter fra stolpe til vogn
E. Er alle stikkontakter og skjøteledninger med jord
F. Er støpsel og kontakter uten brente merker eller skader
G. Hvis det er skjøteledninger i fortelt og inne i campingvognen har disse da
minimum tverrsnitt 1,5 mm2 og kun brukes under tilsyn
H. Er permanente elektriske installasjoner i fortelt og vogn utført av en
autorisert elektriker (dokumentasjon må kunne fremvises)
I. Er det påsatt riktig støpsel som passer til strømstender, slik at den kan
låses.
G. Har du gjort deg kjent med merkingen av plassens strømstyrke,
jordfeilbrytere og sikringer (en feil i din vogn kan gi utkobling av andre).

2.

GASS:
A. Er gasslangen på vognen eldre en 3 år (skal byttes hvert 3. år)
B. Er gasslangen på grillen eldre en 3 år (skal byttes hvert 3. år)
C. Er gasslangen på ovnen eldre en 3 år (skal byttes hvert 3. år)

3.

DIVERSE:
A. Har vognen minst én fungerende røykvarsler
B. Har vognen minst ett fungerende brannslokningsapparat

JA/NEI

Campingplasseiere er pålagt å utøve systematisk kontroll av egne elektriske anlegg fram til og med
strømstender. Installasjoner fra strømstender til vogn er derimot leietagers ansvar.
Oversikten skal vise leietakers navn og adresse og at det er opprettet og utført tilsyn på sitt
elektriske anlegg. Campingplasseier må ha rutiner som ivaretar dette, og det skal dokumenteres skriftlig.

Skjemaet er en del av vårt internkontrollsystem og skal leveres når alle feil er rettet og innen
1.4.2018. Skjemaet kan leveres i resepsjonen, sendes som PDF per e-post, eller per ordinær post.
Jeg har lest og er kjent med spørsmålene som er stilt ovenfor.
Dato:

Signatur:
2018

