
Rimsøhuset 
Rimsø Bygade 22
8500 Grenaa

Kære Rimsøhuset

Din sag er afsluttet.

Sikkerhedsstyrelsen har den 28-01-2022 kontrolleret dele af den elektriske 

installation hos Rimsøhuset på adressen Rimsø Bygade 22, 8500 Grenaa.

Ved tilsynet fandt vi nogle forhold af mindre alvorlig karakter. 

Vi gør ikke mere i denne sag, men vi gør opmærksom på, at du er ansvarlig for 

at udbedre nedenstående fejl og mangler ved elinstallationen: 

Hovedtavle i kælder, 151 D 6436: 

 I toppen af tavlen var der åbninger, hvor kablerne blev ført ind i tavlen. Ef-

ter tilslutning af kabler m.v. skal eventuelle ubenyttede indføringsåbninger 

o.l. lukkes således, at tavlen opnår den forudsete kapslingsklasse på 

IPXXB eller IP2X, jf. § 18, stk. 2 i installationsbekendtgørelsen.

Med henvisning til DS/HD 60364-4-41:2017, pkt. 412.2.2.1 og Anneks A, 

jf. § 3 i installationsbekendtgørelsen.

 Der manglede blændplader ved tavlefronter. Der skal etableres grundbe-

skyttelse, således det under normale forhold ikke er muligt at komme i 

kontakt med spændingsførende dele, jf. § 6 i installationsbekendtgørel-

sen.

Med henvisning til DS/HD 60364-4-41:2017, pkt. 412.2.2.1 og Anneks A, 

jf. § 3 i installationsbekendtgørelsen.

 Der manglede i flere tilfælde entydig mærkning ved RCD’er (fejlstrømsaf-

brydere) og koblings- og betjeningsudstyr (automatsikringer, minikredsbry-

dere og gruppeafbrydere). Koblings- og betjeningsudstyr, herunder beskyt-

telsesudstyr, skal forsynes med en entydig mærkning, som angiver, hvilke 

dele af installationen, det betjener, jf. § 30 i installationsbekendtgørelsen.

 Der manglede i flere tilfælde opmærkning af de max tilladte mærke-

strømme for overstrømsbeskyttelsesudstyret (automatsikringer, minikreds-

brydere og gruppeafbrydere), jf. § 31 i installationsbekendtgørelsen.
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Installationen:

 Det blev konstateret, at klasse 1 brugsgenstande (fx mikrobølgeovn, elko-

ger, kaffemaskine, køleskab og fryser) ikke var tilsluttet beskyttelseslede-

ren. Schuko (CEE7) stikproppen skal udskiftes til en dansk stikprop med 

jordben, eller forsynes med en forsats, således at der etableres forbindelse 

til beskyttelseslederen, jf. § 7 i installationsbekendtgørelsen.

Nød- og panikbelysning:

 De lysende flugtvejsskilte i fællesområdets gangarealer tændte ikke, da el-

forsyningen forsvandt i området. Batterierne var sandsynligvis flade, og vi 

blev oplyst om, at der allerede var nye batterier på vej.

Det skal sikres, at de lokale flugtvejsskilte fungerer i tilfælde af fejl i den 

normale forsyning, jf. § 17, stk. 1 i installationsbekendtgørelsen.

Med henvisning til DS/HD 60364-5-56:2018 (SIK), pkt. 560.9.6, jf. § 3 i 

installationsbekendtgørelsen.

Hvis der er utilstrækkelig nød- og panikbelysning vil det kunne medføre, at 

evakueringsforholdende i området bliver vanskeliggjort, og personer såle-

des ikke kan orientere sig sikkert.

Elsikkerhedsattest:

 Vi har fået oplyst ved besøget, at forsamlingslokalerne eller bygningen i sin 

helhed var beregnet til 150 personer eller derover, jf. jeres vejledning fra 

de lokale brandmyndigheder. Dette kan medføre at:

 Der er krav om en gyldig elsikkerhedsattest, som skal opsættes i forsam-

lingslokalet på et for publikum synligt sted, jf. § 2 i Bekendtgørelse om 

kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler (BEK. nr. 1119 af 

13/11/2019).

Elsikkerhedsattesten er et bevis på, at der er foretaget kontrol af elinstalla-

tioner og brugsgenstande samt nødbelysning, herunder flugtvejs- og panik-

belysning, ABDL- og varslingsanlæg, og at disse er fundet i orden.

 Bekendtgørelsen kan findes her:

https://retsinformation.dk/eli/lta/2019/1119/.

Generelt:

 Der er kun foretaget en stikprøve kontrol i installationen. Hvis de fundne 

fejl og mangler også findes andre steder i installationen, skal de naturligvis 

også rettes.

https://retsinformation.dk/eli/lta/2019/1119/
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Det siger reglerne

Sikkerhedsstyrelsen gør opmærksom på, at du som ejer er ansvarlig for 

installationens tilstand og vedligeholdelse, og at installationen er lovlig og sik-

ker at bruge. Det står i elsikkerhedslovens § 10, stk. 2.

Vi gør desuden opmærksom på, at faste elektriske installationer kun må udfø-

res af autoriserede elinstallatørvirksomheder.

Du kan finde installationsbekendtgørelsen (BEK nr. 1082 af 12/07/2016), 

elsikkerhedsloven (LBK nr. 26 af 10/01/2019), autorisationsloven (LBK nr. 30 

af 11/01/2019) samt yderligere information på sik.dk.

Vi behandler personoplysninger om dig

Du kan læse mere på https://www.sik.dk/om-os/sik/privatlivspolitik-og-gdpr.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 33 73 20 00. Husk at have dit 

sagsnummer klar. Du kan også skrive til os på sik@sik.dk eller via e-boks.

Venlig hilsen

Casper Bom

Teknisk Sagsbehandler

https://www.sik.dk/registre/autorisationsregister?utm_campaign=afslutning_med_vejledning_el&utm_medium=referral&utm_source=eboks
https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg?utm_campaign=afslutning_med_vejledning_el&utm_medium=referral&utm_source=eboks
https://www.sik.dk/om-os/sik/privatlivspolitik-og-gdpr
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