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Høring over udkast til bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel
Sikkerhedsstyrelsen har med mail af 11. november 2015 fremsendt udkast til ny bekendtgørelse udstedt med hjemmel i lov nr. 525 af 29. april 2015, Elsikkerhedsloven.
Sikkerhedsstyrelsen har anmodet om at modtage bemærkninger til høringsudkastet
senest onsdag den 6. januar 2016.
TEKNIQ bemærker, at bekendtgørelsen dækker spændingsområder, som ikke dækkes
af ”Lavspændingsdirektivet”.
TEKNIQ noterer, at det i kap. 5 beskrevne dokumentationskrav kan rettes af Sikkerhedsstyrelsen mod alle led i omsætningen af det elektriske materiel. Disse led kan
alle gøres ansvarlige for at skaffe den samlede dokumentation for alle anvendte produkter. Det er et vidtgående krav over for de dele af omsætningskæden, der kun
involveres i en udførende rolle – eksempelvis installatører, der via grossistleddet
indkøber og installerer elektrisk materiel.
Kravet indebærer en unødig meradministration for flere led i en traditionel omsætningskæde og synes ikke proportionalt over for hensynet til Sikkerhedsstyrelsens
muligheder for nem adgang til produktoplysninger.
Derfor bør det i forslaget præciseres, at dokumentationskravet alene kan rettes mod
fremstilleren og eventuelt importøren af det elektriske materiel, der er nærmest til at
indhente og opbevare den krævede dokumentation af produktet.
En sådan graduering af ansvar for oplysninger følger samme princip, som er foreslået
i det af Styrelsen netop fremsendte høringsudkast til Bekendtgørelse om elektrisk
materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (Lavspændingsdirektivet).

TEKNIQ er en arbejdsgiver- og brancheorganisation med tekniske installationsvirksomheder som medlemmer.
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Specifikt til udkastets §6 foreslår TEKNIQ, at man - som i forslag til bekendtgørelse
om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer (Installationsbekendtgørelsen) - også i nærværende udkast anvender begreberne ”grundbeskyttelse” og
”fejlbeskyttelse” i stedet for de begreberne ”direkte berøring” og ”indirekte berøring”.
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TEKNIQ er en arbejdsgiver- og brancheorganisation med tekniske installationsvirksomheder som medlemmer.

