Standardattest for brandtekniske installationer
Virksomhed/institution:
Navn:			
Adresse:		
Postnr. :

By:

Undertegnede autoriserede elinstallatør, attesterer, at installationen, som nedenfor angivet med X tilfredsstiller pågældende
myndighedskrav.
Flugtvejs- og panikbelysning er i driftsklar stand, herunder at panikbelysningen har en belysningsstyrke på mindst 1,0 lux på
gulvarealer i flugtveje.
Varslingsanlægget er er i driftsklar stand, herunder at varslingssignalet har den krævede lydstyrke.
Automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) er funktionsdygtig.

Dato for attestens udstedelse:
Autoriseret elinstallatør:		
Adresse:								Telefon:
Postnr.:		

By:

Dato:		

Underskrift:		
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Standardattest for brandtekniske installationer
Grundlag og generelt
Grundlaget for attesten er Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212
af 27. marts 2008 Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner
og butikker, hvor blandt andet følgende fremgår under pkt. 10.1 Attest
fra autoriseret elinstallatør:
Der skal hvert tredje år indsendes attest til kommunalbestyrelsen
(redningsberedskabet) fra en autoriseret elinstallatør om:
l	at flugtvejs- og panikbelysningen er i driftsklar stand, herunder

at panikbelysningen har en belysningsstyrke på mindst 1,0 lux på
gulvarealer i flugtveje
l	at varslingsanlæg er i driftsklar stand, herunder at varslingssignalet

har den krævede lydstyrke, og

med brandtekniske installationer, der er omfattet af førnævnte
forskrifter.
Ovenstående gælder ikke for forsamlingslokaler, hvor der i forvejen
er ophængt en gyldig elsikkerhedsattest i overensstemmelse med
bestemmelserne i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om kontrol af
elektriske installationer i forsamlingslokaler hvert andet år.

Elinstallationers lovlighed
Enkelte redningsberedskaber har på deres attester et kontrolpunkt,
hvor elinstallatøren skal erklære, at faste elinstallationer er i forskriftmæssig stand og i overensstemmelse med Installationsbekendtgørelsens krav.
Redningsberedskabet har ikke hjemmel til at kræve en periodisk kontrol
af elinstallationen gennemført. Hvorvidt de faste elinstallationer er
lovlige, kan kræve et meget omfattende og bekosteligt Elsyn udført.

l	at automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) er funktions-

dygtige.
Attesten anvendes som dokumentation for den autoriserede
elinstallatørs treårige kontrol af elektriske installationer i forbindelse

Ved udførelse af nye brandtekniske installationer henvises til
Bygningsreglementets kapitel 5 Brandkrav og den tilhørende vejledning
i Bilag 12.
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