
Program 

Ny lovgivning el-området 

 

• Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. 

• Standarder 

• Dimensionering 

• Verifikation 
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Lovgivning og standarder 
Direktiver 

 Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene via lovgivningen i det 
enkelte land 
• Lavspændingsdirektivet 

• Maskindirektivet 

• EMC direktivet 

• VE-direktivet 

• Energieffektivitetsdirektivet 

Love 
• Stærkstrømsloven  

• Elinstallatørloven    

 

• Arbejdsmiljøloven 

Bekendtgørelser 

 Bekendtgørelser forklarer/tydeliggør lovene 
• Bekendtgørelse om administration af stærkstrømsloven    

• Stærkstrømsbekendtgørelserne 

Standarder 

 Er vejledende med mindre der henvises til dem i en lov eller bekendtgørelse 
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Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og   
  kloakinstallationsområdet 

Elsikkerhedsloven 

Elsikkerhedsloven 



 

Lavspændingsdirektivet 

 

•Medlemslandene i EU skal træffe alle nødvendige foranstaltninger 

for at sikre, at det elektriske materiel kun kan bringes i handlen, 

hvis det er fremstillet i overensstemmelse med de tekniske 

sikkerhedsbestemmelser, som er gældende i EU. 

 

• Hvis det er installeret korrekt, og det vedligeholdes og 

anvendes i overensstemmelse med dets formål, må det ikke 

bringe sikkerheden i fare for personer, husdyr og ejendom.  

2016 



Elsikkerhedsloven 

                Lov nr. 525 af 29 april 2015 

• § 2.  
• Stk. 2. Ved elektriske installationer forstås i denne lov hele installationen fra det 

elektriske anlæg frem til og med tilsluttet elektrisk materiel og ledninger bortset fra 

elektriske installationer på skibe, på mobile offshoreanlæg, i luftfartøjer og i kørekøjer, 

der anvendes på jernbanenettet, samt elektriske installationer i motorkøretøjer, der er 

beregnet til drift af motorkøretøjet, bortset fra eldrevne motorkøretøjers ladestik. 

2016 

Lov om sikkerhed ved 

elektriske anlæg, elektriske 

installationer og elektrisk 

materiel 



Elsikkerhedsloven 

• § 10. Ejeren eller brugeren af en elektrisk installation er ansvarlig for, at 

installationen overholder regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1, nr. 2, samt 

sikkerhedskravet i § 3. 

 

• Stk. 2. Ejeren eller brugeren af en elektrisk installation er ansvarlig for, at 

installationen drives og vedligeholdes forsvarligt i overensstemmelse med 

regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1, nr. 2. Ejeren eller brugeren af en elektrisk 

installation skal endvidere lade fejl og mangler afhjælpe snarest muligt samt 

hurtigst muligt træffe foranstaltninger for at hindre, at fejl og mangler kan 

foranledige fare, jf. § 3. 
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Elsikkerhedsloven 

2016 

 

 
§ 7. Den, der udfører eller driver elektriske anlæg og elektriske installationer, skal   

       følge regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1, nr. 1 og 2. Er der i regler fastsat i   

       medfør heraf henvist til standarder, anses sikkerhedskravet i § 3 for opfyldt,   

       hvis de fastsatte regler og de standarder, som reglerne henviser til, er fulgt. 

 

Stk. 2. Anvendes standarder som nævnt i stk. 1 ikke eller kun delvis, skal det   

           kunne dokumenteres, på hvilken måde sikkerhedskravet i § 3 er opfyldt.   

           Dokumentationen skal foreligge på dansk eller engelsk. 



Elsikkerhedsloven 

2016 



Bekendtgørelsen 

2016 



Bekendtgørelsen 

• Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer. 

 

• Udføres en elektrisk installation efter den i Danmark gældende udgave af 

standardserien for elektriske lavspændingsinstallationer HD 60364, anses 

sikkerhedskravet i elsikkerhedslovens § 3 for opfyldt. 

 

§ 18. 

•  En elektrisk installation skal udføres sikkerhedsmæssigt korrekt og forsvarligt 

af personer, som er kvalificerede til at udføre arbejdet. 

• Stk. 2. Der må kun anvendes egnet materiel i den elektriske installation, og det 

skal installeres i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner. 
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Bekendtgørelsen 

• Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer. 

 

 

• § 19. Ved valg af ledningssystem og installationsmåde, skal der tages højde for 

   1) områdets beskaffenhed, 

   2) beskaffenheden af vægge og andre bygningsdele, som bærer ledningssystemet, 

   3) ledningssystemets tilgængelighed for personer og husdyr, 

   4) spænding, 

   5) de elektromagnetiske påvirkninger, der kan opstå ved jordfejl og kortslutninger, 

   6) elektromagnetisk forstyrrelse, og 

   7) andre påvirkninger, som ledningssystemet kan blive udsat for under udførelse eller drift af    

       den elektriske installation. 
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Bekendtgørelsen 

• § 20. Ledernes tværsnit skal fastlægges for både normale 

driftsforhold og for fejlforhold under hensyntagen til: 

  1) deres højeste tilladelige temperatur, 

  2) det tilladelige spændingsfald, 

  3) de elektromekaniske påvirkninger, der kan forventes ved jordfejl   

      og kortslutninger, 

  4) andre mekaniske påvirkninger, som lederne kan blive udsat for, 

  5) den største impedans i forhold til funktionen af beskyttelsen   

      mod fejlstrøm, og 

  6) installationsmåden. 
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Bekendtgørelsen 

• § 22. Andre installationer, som ikke har forbindelse eller tilknytning til den 

elektriske installation, skal være adskilt fra den elektriske installation på en 

sådan måde, at det er muligt at arbejde på dem uden at foretage indgreb i den 

elektriske installation. 

 

• Verifikation 

 

• § 75. Efter udførelse af en elektrisk installation skal det verificeres, at 

installationen opfylder denne bekendtgørelse. 

   Verifikation skal foretages inden den elektriske installation idriftsættes. 

   Stk. 2. Verifikation omfatter eftersyn, afprøvning og rapportering. 

   Stk. 3. Verifikation skal udføres efter den på verifikationstidspunktet i Danmark   

              gældende udgave af HD 60364-6. 
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Bekendtgørelsen 

• Danske særregler:  

 

• Supplerende beskyttelse med RCD (Residual-current device) 

§ 35. I den faste elektriske installation skal stikkontakter til husholdningsbrug og 

lignende med mærkestrøm til og med 20 A og andre tilslutningssteder i faste 

elektriske installationer med overstrømsbeskyttelse op til og med 32 A, være 

omfattet af beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen. 

• Boliger 

§ 52. Antallet af grupper, som forsyner 250 V stikkontakter og andre 

tilslutningssteder for belysningsarmaturer og brugsgenstande med mindre 

effektforbrug over tid, skal mindst være lig med det samlede boligareal divideret 

med 50. Der skal dog mindst være to grupper. 
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Bekendtgørelsen 

 

• Antallet af 250 V stikkontakter i den faste elektriske installation 

skal mindst være én for hver påbegyndt 4 m². 

  Stk. 2. I køkkener skal der placeres minimum tre stikkontakter. De    

  skal placeres der, hvor transportable stikkontakttilsluttede   

  brugsgenstande er tiltænkt anvendt og skal fordeles på mindst to   

  grupper. 
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Bekendtgørelsen 

• Tavler 
• § 29. Foran tavler, hvis bredde eller højde overstiger 1 meter, skal der være fri plads på 

mindst 1 meter i hele tavlens bredde og fra gulv til dens overkant, dog mindst 2 meter 

over gulv. 

• Stk. 2. Der skal mindst være 1 meter fri plads ud for den tavledel eller komponent med 

det længste fremspring. Ved placering af tavler ved siden af hinanden, men i mindre 

indbyrdes afstand end 1 meter, anses disse som en samlet tavle. 

• Stk. 3. Kanalskinnesystemer er ikke omfattet af stk. 1. 

 

• § 30. Koblings- og betjeningsudstyr, herunder beskyttelsesudstyr, skal forsynes med en 

entydig mærkning, der angiver, hvilke dele af den elektriske installation det betjener. 

• Stk. 2. Er der ikke mulighed for forveksling af udstyret, finder stk. 1 ikke anvendelse. 

 

• § 31. Ved enhver overstrømsbeskyttelse skal der findes en holdbar mærkning, der 

angiver en sikrings størst tilladte mærkestrøm eller størst tilladte indstillingsstrøm for 

justerbart udstyr. 

• Stk. 2. Hvis en overstrømsbeskyttelse tjener flere formål, skal mærkningen gælde den 

mindste af de tilladte værdier. 
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Bekendtgørelsen 

• Drift og vedligehold 

 

• § 76. Ved aktiviteter på eller nær ved en elektrisk installation skal 

den elektriske risiko vurderes, således at aktiviteten kan 

gennemføres sikkert. 

• Stk. 2. Aktiviteter på eller nær ved en elektrisk installation skal 

udføres i overensstemmelse med EN50110-1,Drift af elektriske 

installationer og elektriske anlæg, bortset fra uddannelseskrav 

for personer, der udfører arbejde under spænding 
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EN 50110-1 

• Uddannelseskrav ? 

 Uddannelse og kvalifikationer 
• Der skal tilrettelægges et særligt uddannelsesprogram for at udvikle og opretholde 

sagkyndige eller instruerede personers evne til at udføre arbejde under spænding. Dette 

program skal opfylde særlige krav til arbejde under spænding og være baseret på 

teoretiske og praktiske øvelser. 

 

• Øvelserne skal være repræsentative for det arbejde, der skal udføres efter uddannelsen, 

eller, hvis de afviger fra selve arbejdet, skal de være baseret på samme 

sikkerhedsprincipper. 

  

• Når uddannelsen er bestået, skal deltageren have et certifikat for uddannelse, der 

angiver, at personalet kan udføre arbejde under spænding, som de er uddannet til, og 

på hvilket niveau de er uddannet. 

 
• Kompetenceniveauet bør bekræftes med et certifikat for arbejde under spænding (Live 

working certificate). 
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Lov Hierarki 

2016 

- Elektriske anlæg 

- Elektriske installationer 

- Elektrisk materiel 

- Andre anlæg i nærheden af 

elektriske anlæg eller eletriske 

installationer 

 



HD Harmonization Documents 

60364-1 

 

Grund-

læggende 

principper og 

generelle 

egenskaber 

IEV 195 826 

 

Termer og 

definitioner 

 

 

 

60364-4 

 

Beskyttelse 

mod 

elektriske 

stød 

 

60364-5 

 

Valg og 

installation af 

elektrisk 

materiel 

 

60364-6 

 

Verifikation 

 

 

 

 

HD 60364 serien 

 

Del 1-6 
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HD 60364 serien 
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Loven træder i kraft  

2016 

Den er trådt i 

kraft 1. januar 
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Bekendtgørelsen træder i kraft 

Den 1. juli 

2017 
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