Sikkerhedsstyrelsen

Ordning for forsamlingslokaler
Den 1. oktober 2005

Ændret kontrol af forsamlingslokaler
Sikkerhedsstyrelsen har på baggrund af statistikkerne vurderet, at der ikke er grund til, at de elektriske
installationer i forsamlingslokaler bliver kontrolleret mere end hvert andet år.
De, der ejer, lejer, forpagter eller på anden måde driver et forsamlingslokale til over 150 personer skal sikre,
at den elektriske installation bliver kontrolleret af en autoriseret elinstallatør. Der har indtil nu været krav om
eftersyn hvert år.
Kontrolordningen omfatter teatre, biografer, restaurationer, diskoteker, selskabslokaler, mødelokaler,
koncertsale, udstillingslokaler, idrætshaller og andre bygninger og lokaler, der anvendes til lignende formål
med gange og flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til det
pågældende forsamlingslokale.
Når den, der driver forsamlingslokalet har kontrolleret, at de elektriske installationer samt nød- og
panikbelysningen opfylder de krævede retningslinier, skal elinstallatøren indrapportere dette via
Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, hvorefter elinstallatøren automatisk kan udskrive en elsikkerhedsattest,
som skal opsættes et synligt sted i lokalet.
Elsikkerhedsattesten skal fremstå i en holdbar stand, og den ansvarlige for lokalerne har pligt til at anbringe
attesten, så den er let tilgængelig og synlig for publikum. Attesten er et udtryk for, at elsikkerheden er
kontrolleret og i orden.
Det er til enhver tid ejerens (brugerens) ansvar, at de elektriske installationer og apparater er i orden. Det
betyder, at eventuelle fejl eller mangler imellem de toårige eftersyn naturligvis løbende skal afhjælpes for at
undgå fare for personer og gods.
Her på siden kan du læse de nærmere retningslinjer for selve installationskontrollen
Sikkerhedsstyrelsen kan bestemme, at afgrænsede grupper af installationer, der ellers vil falde ind under en
kategori, hvor der skal foretages periodevis kontrol, undtages fra kravet.

Hvad er et forsamlingslokale?
Den ny ordning om eftersyn i forsamlingslokaler trådte i kraft 1. oktober 2005. Den omfatter alle
forsamlingslokaler til over 150 personer og kræver, at lokalet hvert andet år skal have udført et eftersyn af de
elektriske installationer samt nød- og panikbelysningen.
Forsamlingslokaler kan fx være teatre, biografer, restauranter, diskoteker, selskabslokaler, mødelokaler,
koncertsale, udstillingslokaler, idrætshaller og andre bygninger og lokaler, der benyttes til lignende formål.

Hvem har ansvaret?
Som ejer, lejer eller forpagter af et forsamlingslokale har du ansvaret for, at eleftersynet bliver gennemført
hvert andet år. Du skal selv tilkalde en autoriseret elinstallatør, som foretager eftersynet efter vores
retningslinjer. Hvis installationen opfylder retningslinjerne, indrapporterer elinstallatøren det til os og hænger
attesten op et synligt sted i forsamlingslokalet.

