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§ 2. Elektriske installationer for stærkstrøm samt installation af ikkestærkstrømsmæssige styrings- og 

reguleringssystemer, der anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner, og servicering af disse installationer og 

systemer må kun udføres af elinstallatørvirksomheder, der har opnået autorisation, eller delautorisation til det 

pågældende arbejde, jf. dog stk. 3-6.
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Stk. 2. De autorisationskrævende arbejder regnes fra og med fast tilkobling til eller frakobling fra 

elforsyningsanlæg og omfatter faste ledningssystemer, tavler, målere, tilslutningssteder og andet fast 

installationsmateriel samt fast tilslutning og frakobling af elektriske maskiner og brugsgenstande.

Stk. 4. Virksomheder, der erhvervsmæssigt producerer eller servicerer elektriske maskiner og brugsgenstande, 

må uanset stk. 1 udføre fast tilslutning og frakobling af og service på elektriske maskiner og brugsgenstande.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/30

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/30


Elsikkerhedsloven
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§ 3. Elektriske anlæg og elektriske installationer skal være udført og drives på en sådan måde, at de ikke 

frembyder fare for personer, husdyr eller ejendom.

§ 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.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/26

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/26
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§ 3. Udføres en elektrisk installation efter den i Danmark gældende udgave af standardserien for elektriske 

lavspændingsinstallationer HD 60364, anses sikkerhedskravet i elsikkerhedslovens § 3, for opfyldt.

Stk. 2. Udføres en elektrisk installation ikke, eller kun delvist, efter den i Danmark gældende udgave af 

standardserien for elektriske lavspændingsinstallationer HD 60364, skal det dokumenteres, at 

sikkerhedskravet i elsikkerhedslovens § 3,er opfyldt.

Stk. 3. Bekendtgørelsens §§ 17-83 skal overholdes, uanset om den elektriske installation udføres efter stk. 1 

eller 2.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1082

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1082
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DS/HD 60364-4-41:2017+A11+A12:2019 (SIK)
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§ 32. Beskyttelsesudstyrets egenskaber skal fastlægges under hensyntagen til udstyrets funktion.

Stk. 2. Beskyttelsesudstyret skal fungere ved værdier af strøm, spænding og tid, som er passende i forhold til 
strømkredsens egenskaber og risikoen for fare for personer, husdyr eller ejendom.
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§ 35. I den faste elektriske installation skal stikkontakter til husholdningsbrug og lignende med mærkestrøm til 
og med 20 A samt andre tilslutningssteder i faste elektriske installationer med overstrømsbeskyttelse op til og 
med 32 A, være omfattet af beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen.

Stk. 2. Som beskyttelsesudstyr skal der anvendes RCD med mærkeudløsestrøm på højst 30mA.

Stk. 5. Kravet i stk. 1 gælder ikke for følgende:

Tilslutningssteder, bortset fra stikkontakter til husholdningsbrug og lignende, som af driftstekniske grunde ikke 
ønskes omfattet af beskyttelse ved RCD med en mærkeudløsestrøm på højst 30mA. Disse tilslutningssteder 
skal i så fald være beskyttet ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af andet beskyttelsesudstyr.
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• I praksis skal der anvendes RCD type B 
(fejlstrømsafbryder) med en mærkeudløsestrøm på 
30 mA hvis ikke andet angivet.

• Hvis der er en driftteknisk grund kan der anvendes 
RCD (fejlstrømsafbryder) med en 
mærkeudløsestrøm på fx 300 mA.

• Vær opmærksom på at RCD 300 mA kræver at 
jordmodstand RA max er 166 Ω.



DS/HD 60364-5-53:2015+A11:2017 (SIK)
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531.3.3 Typer af RCD'er



DS/HD 60364-5-53:2015+A11:2017 (SIK)
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531.3.3 Typer af RCD'er

.



DS/HD 60364-5-53:2015+A11:2017 (SIK)
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531.3.3 Typer af RCD'er



DS/HD 60364-5-53:2015+A11:2017 (SIK)
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531.3.6 RCD'er til supplerende beskyttelse
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531.3.2 Uønsket udkobling



DS/HD 60364-5-54:2011+A11:2017 (SIK)
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543.7 Forstærkede beskyttelsesjordingsledere til strømme over 10 mA



DS/EN 60335-2-40
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DS/HD 60364-4-46:2016+A11:2017 (SIK)
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464 Afbrydelse med henblik på mekanisk vedligeholdelse



DS/HD 60364-4-46:2016+A11:2017 (SIK)
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464 Afbrydelse med henblik på mekanisk vedligeholdelse



DS/HD 60364-4-443:2016+Ret. 1:2019 (SIK)
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443.4 Regulering af overspænding
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443.4 Regulering af overspænding



DS/HD 60364-4-443:2016+Ret. 1:2019 (SIK)
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443.4 Regulering af overspænding



DS/HD 60364-4-443:2016+Ret. 1:2019 (SIK)
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https://www.ds.dk/da/fagomraader/elektroteknik-og-elinstallationer/faq

https://www.ds.dk/da/fagomraader/elektroteknik-og-elinstallationer/faq


Kan installationen bære udvidelsen ?
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Skal belastningen fordeles ?    JA
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https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-
elanlaeg/vejledninger/elinstallationer/generelt/undgaa-
faseubalance-og-overbelastning-paa-elnettet

https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/elinstallationer/generelt/undgaa-faseubalance-og-overbelastning-paa-elnettet
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For nye tavler der markedsføres skal der laves en verifikation af konstruktion (design verifikation).

DS/EN61439-1:2014 beskriver i 10.10.1 hvorledes verifikation af temperaturstigning kan ske på 3 
forskellige måder:

a) Prøvning (10.10.2)

b) Udledning af mærkeværdier (fra en prøvet konstruktion) for lignende varianter (10.10.3)

c) Beregning for encelle-TAVLE, der ikke overstiger 630 A ifølge 10.10.4.2 eller for TAVLER, 
der ikke overstiger 1600 A ifølge 10.10.4.3

I forbindelse med metoderne (beregning) i 10.10.4.2.1 samt 10.10.4.3.1, henvises der under punkt c, til 
at mærkestrømmen for de kredse som skal verificeres ikke må overstige 80 % af koblingsudstyr og 
elektriske komponenternes strømværdier. 
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For eksisterende tavler der allerede er installeret gælder:

Den autoriserede elinstallatørvirksomhed der fortager udvidelsen af tavlen og installation for fx 
varmepumpe, skal sikres sig at Installationsbekendtgørelsen og fabrikant anvisninger 
overholdes. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1082

Opmærksomheden henledes specielt på § 62 -70 om ændringer eller udvidelser og eksisterende tavler.

Der er for eksisterende tavler ikke ubetinget krav om at mærkestrømmen ikke må overstige 80 % af 
koblingsudstyr og elektriske komponenternes strømværdier, men der er krav om at installation, herunder 
tavlen, stadig er sikker efter udvidelsen.

I praksis betyder det at der kan være udfordringer med belaste fx en 16 A RCBO (kombiafbryder) med 16 
A kontinuerligt, men udfordringen kan imødekommes ved at begrænse belastningen. 

80 % reglen fra DS/EN61439-1:2014 kan som udgangspunkt anvendes som rettesnor for max 
belastning, men det må i det enkelte tilfælde vurderes i hvor høj grad der er behov for at begrænse 
belastningen.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1082


Det hele på 5 minutter
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• RCD type B, 30 mA i praksis hvis ikke andet angivet

• Hvis lækstrøm overstiger 9 mA >> 100 eller 300 mA RCD

• Forstærket beskyttelsesjordingsleder ved lækstrømme over 10 mA

• En RCD hvis undertavle kun er for en varmepumpe

• Afbryder for mekanisk vedligehold (sikkerhedsafbryder) hvis risiko for fysisk skade

• SPD (overspændingsbeskyttelse) hvis hele installationen er ny, ikke krav i gamle installationer

• 80 % belastning af tavlekomponenter (RCBO / MCB) / (fejlstrømsafbryder / automatsikring)

• Fordeling af belastning på faserne



Det hele på 5 minutter
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https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-
elanlaeg/vejledninger/elinstallationer/boliger/installation-
varmepumpe

https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/elinstallationer/boliger/installation-varmepumpe


sik.dk

Tak for i dag
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