Installatørens rolle
og fordele
Nye muligheder og faldgruber
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Installatøren som autoriseret fagmand
A-certifikatkrav udvidet
Gasregler funktionsbaserede som Bygningsreglementet
Rådgivning fra gasselskab begrænset / rådgiverhonorar
Gasselskabet skal stadig orienteres om praktiske forhold
Anmeldelse af gasinstallationer?

Installatøren som autoriseret fagmand
• Gas er fortsat autorisationsbelagt område
• VFUL giver ret til arbejde på alle brændbare gasser op til 135 kW ydelse
• Virksomhedsgodkendelse på anlæg over 135 kW

• Autoriseret har ansvar for udført arbejde, uanset kundeoplæg
• Anmeldelse kan kun ske fra autoriseret virksomhed
• Husk indskrivning i virksomhedens persondatapolitik

• Gasreglementer fortid efter 1. januar 2020
• Kræver kendskab til nye regler i alle led i virksomheden

• Ulovlige forhold skal anmeldes af installatøren til Sikkerhedsstyrelsen
• Kan lukning ikke foretages skal gasdistributør kontaktes

A-certifikatet
• A-certifikat krævet ved idriftsættelse og eftersyn
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Klasse 3 (komfurer)
Klasse 4 (kedler)
Klasse 5 (kedler under 135 kW)
Klasse 6, (storkøkkener)
Klasse 10 (campingvogne)
Klasse 11 (skurvogne)

• Personligt certifikat hos den enkelte montør
• Ansættelse i en autoriseret virksomhed

Funktionsbaserede regler
• De nye gasregler er funktionsbaserede som i Bygningsreglement
• Vejledninger er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen og gratis at bruge
• Yderligere vejledning kan fortsat være eksisterende GR
• Må forventes at komme flere rådgivere, der vil efterspørge ”code of
pratice”
• ”Code of pratice” svarer til DS 469, DS 439, DS 432 mf.

Gasselskabet fører tilsyn
• Generelt ingen rådgivning fra gasselskab
• Tradition for sagsbehandling af projektforslag hos gasselskab ophører
• Tilsyn alene som udførende for Sikkerhedsstyrelsen, ej rådgivning
• Klasse 7 (tidl B-område) bliver installatør/ bygherre (rådgiver) ansvarlig
• Stikprøvekontrol efter aflevering via Sikkerhedsstyrelsen (som efter BR)
• Alle projekter udtages ikke nødvendigvis til tilsyn på sigt
• Kan medføre ”smuttere” i projektering og udførelse, der ikke bliver opdaget

Gasselskabet skal fortsat orienteres
• Kun anmeldelse af installationsarbejde på Virk.dk
• Gasselskab skal fortsat kontaktes for sikring af kundeforhold:
• Distributionsaftale, aftale om tilslutning, anlægsaftale
• Aftale om etablering af stikledning
• Aftale om og udlevering af måler

• Installatøren skal sikre, at der er indgået aftaler i ret tid af bygherre
• Kan være bygherre selv eller dennes rådgiver
• Kan også være udførende installatør, der står for projektering og aftaler med
gasselskab

Anmeldelse af gasinstallationer
• Anmeldelse af gasinstallationer via Virk.dk fordel for installatør, da
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Anmeldelse skal foregå til samme sted
Anmeldelse er fælles for alle gastyper
Anmeldelse er fælles uanset geografi
Anmeldelse kan faktureres i tid

• Nyt system kan specielt i starten give ulemper, som
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Kræver nem-id for anmeldelse
Mange indtastninger på alle installationer
Kræver fortsat kontakt til gasselskab for bestilling af måler, stikledning ol.
???

Spørgsmål??

