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Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i § 6 i forskrift 20. oktober 1983 nr. 1580 om sikringstiltak for gassfyrte 
anlegg m.m. som bruker propan eller andre lette kullvannsstoffer anvendt om bord på fartøy med bruttotonnasje på 500 
eller mindre, herunder fritidsfartøy og lektere uansett størrelse. 

IMO nummer: Kjenningssignal: Fartøyets navn: Hjemsted: Bruttotonnasje: 

Fartøystype: Materiale: Byggeår: 

Reder / eier: Forretningsadresse: 

Bygge verksted: 
(gjelder nybygg i Norge) 

Navn: Adresse: 

Importør / forhandler: 
(gjelder innførsel fra utlandet) 

Navn: Adresse: 

Opplysninger om ansvarlig firma / installatør av gassfyrte anlegg. 

Ansvarlig firma: 
Navn: Adresse: 

Installatør: 
Navn: Adresse: 

Utprøving / kontroll av gassfyrte anlegg utført av:

Navn : Adresse: 

Sted: Dato: 

Om bruken av installasjonsbeviset 

Ikke 
kontrollpliktige 
fartøy 

Etter endt installasjon av gassfyrte anlegg skal installatøren foreta prøving og kontroll i henhold 
til § 12, og utstede installasjonsbevis til fartøyet (uten gyldighetsdato). Installasjonsbeviset skal 
oppbevares om bord inntil nytt bevis er utstedt. Det påhviler fartøyets rederi / eier å påse at
det gassfyrte anlegg er i forsvarlig sikkerhetsmessig stand og eventuelt få utstedt nytt 
installasjonsbevis ved skader eller endringer ved anlegget. 
Gjenpart av installasjonsbeviset skal oppbevares av installatør inntil nytt bevis er utstedt eller i 
10 år.

Kontrollpliktige 
fartøy 

Etter endt installasjon av gassfyrte anlegg skal installatøren foreta prøving og kontroll i henhold 
til § 12, og utstede installasjonsbevis til fartøyet. Installasjonsbeviset skal oppbevares om bord 
inntil nytt bevis er utstedt. Periodisk prøving og kontroll skal utføres av en installatør minst en
gang hvert 5. år, i henhold til § 12.  Kopi av installasjonsbeviset skal oppbevares av
installatøren inntil nytt bevis er utstedt.  En kopi av installasjonsbeviset skal sendes
Sjøfartsdirektoratets nærmeste kontor i det distriktet hvor fartøyet har sitt hjemsted.

Installasjonsbeviset er gyldig til: 

Installatør attesterer at overnevnte anlegg er prøvet og kontrollert, at det er i samsvar med forskriften og at isolasjon, 

ventilasjon m.v. er som foreskrevet. 

Ansvarlig firma attesterer sitt ansvar etter forskriftens § 3, tredje ledd. 

Sted: Dato: Underskrift installatør: 

Sted: Dato: Underskrift ansvarlig firma: 

Installasjonsbevis 
for gassfyrte anlegg 
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Rapport om gassfyrte anlegg med identifikasjon og spesifikasjon av gassbeholdere, rør, slanger og apparater m.m. 

Antall / Komponent 
Typebetegnelse, dimensjoner etc. 

Produsent / hovedagent 
Plassering om bord, eller andre 

opplysninger 

stk Gassbeholder (  kg) 

stk Camping-beholdere 
m/koketopp (max 2 kg) 

stk Gasstette kasser etc. 

stk Omskiftere 

stk Trykkregulatorer 

stk Rør 

stk Høytrykkslanger 

stk Mellomtrykkslanger 

stk Hovedventil 

stk Avstengningsventiler 

stk Lekkasjeindikator 

stk Tetthetssikring 

stk Kokeapparater 

stk Kokeapparat / komfyr 

stk Rekekokere 

stk Kjøleskap 

stk Vannvarmere 

stk Radiatorer 

stk Varmeovn / 
varmluftaggregat 

stk Lanterner 

stk Vifte 

Sjekket av installatør: 

Sted: Dato: Underskrift installatør: 
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