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Tilladelse til autoriserede elinstallationsvirksomheder at arbejde på Struer 

Forsyning Elnet A/S’s anlæg. 
 

Arbejdsopgaver  
Denne generelle tilladelse giver elinstallationsvirksomheder tilladelse til på eget initiativ at udføre følgende 

arbejdsopgaver. 

 At udtage og isætte stikledningssikringer i kabelskabe. 

 At tilslutte og demontere stikledninger i kabelskabe. 

 

Gyldighedsområde  
Tilladelsen gælder alle opgaver, der kan forekomme i forbindelse med de specificerede opgaver.  

 

Opmærkning 
Det påhviler den autoriserede elinstallationsvirksomhed, at opmærkning af stikledningen er korrekt udført med 

entydig tilhørsforhold (opmærkningen skal udføres med egnede mærker). 

 

Plombering af installationen. 
Ved besøg hos kunden skal den autoriserede elinstallationsvirksomhed kontrollere, at installationen er plomberet. 

Det er vigtigt, at målerklemmer er plomberet. Dette er en forsegling af installationen, der samtidig indikere at 

lægmand ikke har adgang. 

Installationer der fører umålt strøm, skal placeres bag plomber bag låg eller dæksel. 

Struer Forsyning Elnet A/S skal altid kontaktes, hvis plomben brydes eller den autoriserede elinstallationsvirksomhed 

observerer en installation hvor plomberingen mangler.   

Ansvarsforhold  
Det er elinstallationsvirksomhedens ansvar at ovennævnte opgaver udføres i overensstemmelse med gældende 

bestemmelser. 

 Elinstallationsvirksomheden har ansvaret for sit personales sikkerhed under udførelsen af disse opgaver.  

 Elinstallationsvirksomheden har ansvaret for det samlede forløb af arbejdsprocedurer i forbindelse med 

udførelsen af opgaver, herunder foruden selve arbejdet også etablering af sikkerhedsforanstaltninger og 

risikovurderinger før og under samt ophævelse af disse efter arbejdets afslutning.  

 Det er Elinstallatørens ansvar at sørge for arbejdspladsens afgrænsning og at arbejdet ledes og udføres af 

sagkyndige personer og at disse er tilstrækkeligt instrueret.  

 Det er Elinstallatørens ansvar, at det rigtige værktøj og udrustning er til rådighed for udførelsen af opgaven. 

 De der udfører L-AUS skal være instrueret i dette, og i fornødent omfang have gennemgå et 

førstehjælpskursus og årligt geninstrueres.  

 Det er Elinstallatørens ansvar, at Sikkerhedsstyrelsen og Struer Forsyning Elnet A/S underrettes om 

ulykkestilfælde, som måtte ske under arbejdet.  

 

Det forhold at, Elinstallationsvirksomheden har opnået autorisation, betragtes af Struer Forsyning Elnet A/S, som 

tilstrækkelig dokumentation for en relevant uddannelse og erfaring, der sætter vedkommende i stand til at bemærke 

risici og undgå de farer, som elektricitet kan medføre.  
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Erstatningskrav 
Elinstallationsvirksomheden skal have tegnet ansvarsforsikring til dækning af eventuelle erstatningskrav, som måtte 

blive rejst i forbindelse med arbejdet.  

 

Struer den 1. marts 2018 

Niels Peter Sørensen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


