
Temamøde

Nye regler for elektriske anlæg giver virksomheder-
ne ansvaret. Ansvaret for sikkerheden på el-anlæg 
flytter fra marken og ind på direktionsgangene.  
 

Sikkerhedsstyrelsen og DDV har indgået 
samarbejde om information af de nye 
bekendtgørelser.

Den 11. og 19. Januar 2017 afholdes 2 temamøder i 
henholdsvis Øst og Vest, hvor Sikkerhedsstyrelsen og 
DDV vil fortælle om de nye regler, samt ikke mindst 
forklare forskellen på de nye og nuværende regler. 

Reglerne ændres pr. 1. juli 2017
Regelændringen betyder ændringer inden for 
områderne for etablering, drift og arbejde tæt på 
elektriske anlæg – herunder fx transformerstationer, 
generatorer og kabler.

- DDV’s El-netværk håber, at rigtig mange af for-
eningens medlemmer, som blandt andet i dag har 
El-driftsleder ansvar kommer til disse 2 temamøder.

Arbejde med elektriske anlæg er forbundet med en 
vis risiko, så det er uhyre vigtigt, at alle involverede 
har fokus på sikkerheden. Noget af det nye i regel-
sættet er, at ansvaret flytter fra de udførende til 
direktionsgangene.

- Fra at være et personligt ansvar hos en driftsle-
der bliver sikkerheden nu et virksomhedsansvar. 
Det betyder, at det er virksomhedernes ledelse, 
der får ansvaret for, at sikkerheden tages alvorligt 
og at der er en kvalificeret driftsansvarlig ansat, 
siger projektleder Carsten Jakobsen fra Sikker-
hedsstyrelsen.

Carsten Jakobsen påpeger, at det ofte er erfar-
ne medarbejdere, der kommer til skade – ikke 
fordi, de ikke ved, hvad de skal gøre, men fordi de 
måske et splitsekund glemmer en vigtig del af en 
procedure.

- At arbejde med sikkerhed er vigtigt for alle. 
Det er altafgørende, at man følger procedurer-
ne, uanset hvor rutineret man er, siger Carsten 
Jakobsen.

fordi vedligehold er mennesker

Nye regler for 6-10-15 kV elektriske anlæg
Hør mere 11. og 19. januar 2017

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tilmelding
www.ddv.org under Arrangementer.

Tid og sted
Begge dage 15.00-18.00
Onsdag 11. januar, Dong Energy, Klippehagevej 16,            
7000 Fredericia
Torsdag 19. januar følger snarest.

Pris
Gratis for medlemmer af DDV. 
800 kroner for ikke-medlemmer. 

Medlemskab
Ønsker du at blive medlem af DDV, og/eller ønsker du 
yderligere oplysninger, så kontakt os venligst.


