HMS og intern kontroll NBCC avd. Salten, Lundli og Golan.
For hver enhet - campingvogn og "tilbygg" kreves det:
-

Brannsluknings apparat på minst 6 kg (minimum et godkjent slokkeutstyr)
Røyk og brannvarsler i hver enhet,
samt at det anbefales på det sterkeste å montere gassvarsler.
Godkjente elektriske installasjoner og anlegg både utenfor og innvendig i campingvogn,
spikertelt/"tilbygg".

Det kan bli gjennomført kontroller av dette, av offentlig tilsyn.
Vi i NBCC avd. Salten vil i tillegg utføre kontroll av det utstyr som dere som leiere kobler
til strømstolpene, og er det uregelmessigheter her vil dette blir fjernet fra stolpen(e) og
pålegg vil bli gitt den enkelte, eventuelt bli nektet å koble seg til.

Ang. gass:
-

Flasker oppbevares stående, luftig og sikres mot velt.
Ved plassering i skap skal det være god lufting ved gulvnivå til det fri.
Gass skal ikke oppbevares på lave punkter som kjeller eller andre rom under terreng.
Husk å sjekke slanger og koblinger regelmessig. I tillegg anbefales det å utføre egenkontroll
på utstyret før det tas i bruk.
Slanger anbefales skiftet med et intervall på mellom 2-3 år avhengig av bruk og omgivelser.
Trykkregulator skiftes etter maksimum 5 år.

Om eier oppbevarer og lagrer gass, må dette skje i henhold til forskrift utgitt av Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Ang. elektriske opplegg og installasjoner:
Montering og forandringer i det elektriske anlegget, skal utføres av kvalifiserte personer. Det
må brukes minst mulig skjøteledninger. Sjekk at ledningsnettet er riktig dimensjonert i
forhold til belastningen. Pass på at ledninger og utstyr er godkjent for den bruk det er
tiltenkt (dette spes. i forhold til en eventuell forsikringssak).
Tilførselskabelen (H07RN-F) med minst 3x2,5mm2.
Dersom kabelen er på trommel, må den rulles helt ut. Hvis ikke, kan det oppstå
varmeutvikling, i verste fall kan det oppstå brann. Du skal ikke bruke flere kabler for skjøting.
En stikkontakt skal bare forsyne én boenhet med strøm. Det er altså ikke lov å være sosial og dele en
kontakt med andre fordi det er for få uttak.
Se etter synlige skader og vær oppmerksom på tilkoblingspunktet ute ved campingenheten, da dette
er spesielt utsatt for variert vær og temperaturforhold.
Se videre vedlegg fra NBCC sentralt, her fremstiles det tydelig hvordan et anlegg skal være, og har
du ikke dette på plass kan nettopp du bli holdt ansvarlig hvis ditt utstyr forårsaker brann for deg
selv og andre.

Dette er for egen og andres sikkerhet, og som et ledd i å bli en bedre og
sikrere campingplass på Lundli og Golan. VI HAR INGEN Å MISTE!

VED ØYEBLIKKELIG HJELP RING:
BRANN: 110
POLITI: 112
AMBULANSE: 113

