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Senere ændringer til forskriften
LOV nr 799 af 09/06/2020 § 42

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske
installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven)
Herved bekendtgøres lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske instal‐
lationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven), med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 1756 af 27.
december 2016 og § 33 i lov nr. 61 af 30. januar 2018.
Kapitel 1
Anvendelsesområde og definitioner
§ 1. Loven gælder for elektriske anlæg og elektriske installationer, hvor spændingen er så høj eller
strømstyrken så stor, at der kan opstå fare. Loven gælder endvidere for elektrisk materiel.
§ 2. Ved elektriske anlæg forstås i denne lov alle anlæg til produktion, transmission, distribution og lag‐
ring af elektrisk energi samt baneanlæg. Elektriske anlæg omfatter både høj- og lavspændingsanlæg og er
ikke afgrænset af en spændingsgrænse.
Stk. 2. Ved elektriske installationer forstås i denne lov hele installationen fra det elektriske anlæg frem
til og med tilsluttet elektrisk materiel og ledninger bortset fra elektriske installationer på skibe, på mobile
offshoreanlæg, i luftfartøjer og i kørekøjer, der anvendes på jernbanenettet, samt elektriske installationer i
motorkøretøjer, der er beregnet til drift af motorkøretøjet, bortset fra eldrevne motorkøretøjers ladestik.
Stk. 3. Ved elektrisk materiel forstås i denne lov materiel af enhver art, der indgår i eller er beregnet til
at indgå i eller blive tilsluttet det elektriske anlæg eller den elektriske installation, bortset fra elektrisk ma‐
teriel, som er særligt beregnet til brug om bord på skibe, på mobile offshoreanlæg eller i luftfartøjer og i
køretøjer, der anvendes på jernbanenettet, samt elektrisk materiel i motorkøretøjer, der er beregnet til drift
af motorkøretøjet, bortset fra ladestik, der er beregnet til at indgå i eldrevne motorkøretøjer.
Kapitel 2
Sikkerhedskrav m.v.
§ 3. Elektriske anlæg og elektriske installationer skal være udført og drives på en sådan måde, at de
ikke frembyder fare for personer, husdyr eller ejendom.
§ 4. Elektrisk materiel skal være fremstillet på en sådan måde, at det ved korrekt installation og vedlige‐
holdelse og ved anvendelse i overensstemmelse med sit formål under forudseelige forhold ikke frembyder
fare for personer, husdyr eller ejendom.
§ 5. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om sikkerhed for
1) udførelse og drift af elektriske anlæg,
2) udførelse og drift af elektriske installationer,
3) elektrisk materiel og
4) udførelse og drift af andre anlæg i nærheden af eller i forbindelse med elektriske anlæg eller elektri‐
ske installationer.
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Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte krav om dokumentation for udførelse og drift af elektriske an‐
læg og elektriske installationer og for elektrisk materiel, jf. stk. 1, nr. 1-3.
Stk. 3. Erhvervsministeren kan fastsætte regler med henblik på gennemførelse af EU-regulering om
elektrisk materiel.
§ 6. Sikkerhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra krav i regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1.
Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte vilkår for dispensationen.
Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor forholdene gør det nødvendigt, stille særlige sik‐
kerhedskrav, som afviger fra krav i regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1, eller stille krav om særlig mærk‐
ning eller vejledning vedrørende elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel.
Kapitel 3
Almindelige pligter m.v.
§ 7. Den, der udfører eller driver elektriske anlæg og elektriske installationer, skal følge regler fastsat i
medfør af § 5, stk. 1, nr. 1 og 2. Er der i regler fastsat i medfør heraf henvist til standarder, anses sikker‐
hedskravet i § 3 for opfyldt, hvis de fastsatte regler og de standarder, som reglerne henviser til, er fulgt.
Stk. 2. Anvendes standarder som nævnt i stk. 1 ikke eller kun delvis, skal det kunne dokumenteres, på
hvilken måde sikkerhedskravet i § 3 er opfyldt. Dokumentationen skal foreligge på dansk eller engelsk.
Stk. 3. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation efter stk. 2.
§ 8. Den, der fremstiller elektrisk materiel, der ikke er omfattet af regler fastsat i medfør af § 5, stk. 3,
skal følge regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1, nr. 3. Er der i regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1, nr. 3,
henvist til standarder, anses sikkerhedskravet i § 4 for opfyldt, hvis de fastsatte regler og de standarder,
som reglerne henviser til, er fulgt.
Stk. 2. Anvendes standarder som nævnt i stk. 1 ikke eller kun delvis, skal det kunne dokumenteres, på
hvilken måde sikkerhedskravet i § 4 er opfyldt. Dokumentationen skal foreligge på dansk eller engelsk.
Stk. 3. Den, der fremstiller elektrisk materiel eller importerer elektrisk materiel til Danmark, er ansvar‐
lig for, at alle oplysninger, der er nødvendige, for at det elektriske materiel kan anvendes uden fare og i
overensstemmelse med sit formål, er anbragt tydeligt på det elektriske materiel. Er dette ikke muligt, skal
oplysningerne fremgå af en medfølgende vejledning. Oplysningerne skal være på dansk.
Stk. 4. Den, der fremstiller elektrisk materiel som samlesæt eller importerer elektrisk materiel som sam‐
lesæt til Danmark, er ansvarlig for, at der medfølger en vejledning, så det elektriske materiel overholder §
4, hvis vejledningen er fulgt. Det samme gælder tilbehørsdele til elektrisk materiel.
Stk. 5. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation efter stk. 2.
§ 9. Ejeren eller brugeren af et elektrisk anlæg er ansvarlig for, at anlægget overholder regler fastsat i
medfør af § 5, stk. 1, nr. 1, samt sikkerhedskravet i § 3.
Stk. 2. Ejeren eller brugeren af et elektrisk anlæg er ansvarlig for, at anlægget drives og vedligeholdes
forsvarligt i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1, nr. 1. Ejeren eller brugeren af et
elektrisk anlæg skal endvidere lade fejl og mangler afhjælpe snarest muligt samt hurtigst muligt træffe
foranstaltninger for at hindre, at fejl og mangler kan foranledige fare, jf. § 3.
Stk. 3. Ejeren eller brugeren af et elektrisk anlæg skal udvise påpasselighed med hensyn til at afværge,
at anlægget udsættes for overlast.
§ 10. Ejeren eller brugeren af en elektrisk installation er ansvarlig for, at installationen overholder regler
fastsat i medfør af § 5, stk. 1, nr. 2, samt sikkerhedskravet i § 3.
Stk. 2. Ejeren eller brugeren af en elektrisk installation er ansvarlig for, at installationen drives og vedli‐
geholdes forsvarligt i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1, nr. 2. Ejeren eller bru‐
geren af en elektrisk installation skal endvidere lade fejl og mangler afhjælpe snarest muligt samt hurtigst
muligt træffe foranstaltninger for at hindre, at fejl og mangler kan foranledige fare, jf. § 3.
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Stk. 3. Ejeren eller brugeren af en elektrisk installation skal udvise påpasselighed med hensyn til at af‐
værge, at installationen udsættes for overlast.
§ 11. Den, der driver et elektrisk anlæg til distribution af elektrisk energi, må ikke som betingelse for
levering af elektricitet til forbrugerne stille strengere sikkerhedskrav end dem, der følger af regler fastsat i
medfør af § 5, stk. 1.
§ 12. Den, der driver et elektrisk anlæg, skal erstatte den skade på person eller gods, som anlægget for‐
volder, medmindre det godtgøres, at skaden ikke kunne være afværget gennem den agtpågivenhed og om‐
hu, som driften af et anlæg kræver.
Stk. 2. Kan skaden skyldes flere elektriske anlæg, hæfter alle, der driver anlæg, solidarisk over for den
skadelidte, medmindre den, der driver et af de pågældende anlæg, kan godtgøre, at skaden ikke kan være
forårsaget af dette anlæg. De, der driver skadevoldende anlæg, hæfter i mangel af anden overenskomst
lige for betaling af erstatning.
Kapitel 4
Kontrol
§ 13. Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med, at denne lov og regler fastsat i medfør heraf overholdes.
Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve at få meddelt alle oplysninger, der er nødvendige for udførelse af
kontrollen efter stk. 1. Oplysningerne kan kræves meddelt af virksomheder eller personer, der projekterer,
driver og udfører elektriske anlæg eller elektriske installationer, ejere og brugere af elektriske anlæg eller
elektriske installationer samt alle led i omsætningen af elektrisk materiel.
Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen eller bemyndigede efter § 24 må ikke oplyse andre om, at Sikkerhedsstyrel‐
sen har modtaget en anmeldelse fra en arbejdstager eller dennes repræsentant.
§ 14. Sikkerhedsstyrelsen kan i kontroløjemed foretage registersamkøring af oplysninger fra egne regi‐
stre og offentligt tilgængelige oplysninger, der er indhentet hos andre offentlige myndigheder.
Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan i det omfang, det er af væsentlig betydning for kontrollen efter § 13, stk.
1, indhente ikke offentligt tilgængelige oplysninger fra offentlige myndigheder med henblik på register‐
samkøring i kontroløjemed.
§ 15. Sikkerhedsstyrelsen eller den, styrelsen bemyndiger dertil, har til enhver tid mod behørig legiti‐
mation og uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter for at tilvejebringe
oplysninger til brug for gennemførelse af kontrol efter denne lov.
Stk. 2. Politiet yder om fornødent Sikkerhedsstyrelsen bistand hertil.
§ 16. Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde ejeren eller brugeren af et elektrisk anlæg eller en elektrisk instal‐
lation at lade en autoriseret elinstallatørvirksomhed foretage eftersyn af anlægget eller af installationen for
ejers eller brugers egen regning.
§ 17. Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde ejeren eller brugeren af et elektrisk anlæg eller en elektrisk instal‐
lation at få udbedret fejl og mangler ved anlægget eller installationen for ejers eller brugers egen regning.
Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan tillige påbyde ejeren af et elektrisk anlæg at foretage ændringer i anlæg‐
gets kvalitetsledelsessystem for ejerens egen regning.
§ 18. Sikkerhedsstyrelsen kan forbyde brug af elektriske anlæg og elektriske installationer, der ikke
overholder regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1, nr. 1 og 2, eller sikkerhedskravet i § 3.
Stk. 2. Overtrædes et forbud efter stk. 1, kan Sikkerhedsstyrelsen lade elforsyningen til det pågældende
anlæg eller den pågældende installation afbryde for ejers eller brugers regning. Sikkerhedsstyrelsen kan
give påbud til den, der driver et elektrisk anlæg til distribution af elektrisk energi, om at foretage afbrydel‐
se af elforsyningen, hvis forbud efter stk. 1 overtrædes.
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Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve omkostninger til afbrydelse af elforsyningen refunderet af den,
der har fået meddelt forbud efter stk. 1.
§ 19. Sikkerhedsstyrelsen kan uden betaling udtage elektrisk materiel til brug for kontrollen efter § 13,
stk. 1.
Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan foretage eller få foretaget en teknisk undersøgelse af elektrisk materiel
udtaget i medfør af stk. 1. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve omkostningerne ved eksterne tekniske undersø‐
gelser refunderet af den, som i forbindelse med undersøgelsen får meddelt et påbud eller et forbud efter §
20 og § 21, stk. 1 og 2, og efter regler fastsat i medfør af § 5, stk. 3.
§ 20. Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde, at der foretages afhjælpning af fejl og mangler ved elektrisk ma‐
teriel, der ikke overholder regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1, nr. 3, eller sikkerhedskravet i § 4.
§ 21. Sikkerhedsstyrelsen kan forbyde salg, udlevering, installation eller brug af elektrisk materiel, der
ikke overholder regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1, nr. 3, eller sikkerhedskravet i § 4.
Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde, at elektrisk materiel, der er omfattet af forbud efter stk. 1, træk‐
kes tilbage fra markedet, tilbagekaldes fra brugerne eller destrueres.
Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde, at elektrisk materiel, der er omfattet af forbud efter stk. 1, fra‐
kobles.
Stk. 4. Efterkommes et påbud efter stk. 3 ikke, kan Sikkerhedsstyrelsen give påbud til en autoriseret
elinstallatørvirksomhed om at frakoble det elektriske materiel, hvis det er fast installeret. Sikkerhedssty‐
relsen kan kræve omkostningen til frakobling refunderet af den, der har fået meddelt et påbud efter stk. 3.
§ 22. Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde den, der har fået meddelt en dispensation med vilkår efter § 6,
stk. 1, at overholde disse.
§ 23. Sikkerhedsstyrelsen kan oplyse offentligheden om faren ved elektriske anlæg, elektriske installati‐
oner og elektrisk materiel, når der er meddelt et påbud eller et forbud efter § 16, § 17, § 18, stk. 1, § 20 og
§ 21, stk. 1 og 2.
Stk. 2. Ved oplysning efter stk. 1 kan Sikkerhedsstyrelsen kun videregive oplysninger, der har karakter
af forretningshemmeligheder, når dette findes nødvendigt for at beskytte forbrugernes sikkerhed.
§ 24. Sikkerhedsstyrelsen kan bemyndige andre myndigheder og private virksomheder til at
1) udføre kontrolopgaver efter § 13, stk. 1,
2) bistå Sikkerhedsstyrelsen med gennemførelse af kontrol efter § 13, stk. 1, eller
3) udstede påbud eller forbud efter § 16, § 17, § 18, stk. 1, § 20 og § 21, stk. 1 og 2.
Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan i forbindelse med en bemyndigelse efter stk. 1 stille krav om, at myn‐
digheden eller virksomheden er akkrediteret til inspektion. Den pågældende myndighed eller virksomhed
afholder omkostningerne i forbindelse med akkrediteringen.
Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan i forbindelse med en bemyndigelse efter stk. 1 stille krav om habilitet,
om tekniske kvalifikationer og om ansvarsforsikring. Sikkerhedsstyrelsen kan endvidere stille krav om, at
påbud eller forbud indeholder oplysning om klageadgang, jf. § 33, stk. 2.
Stk. 4. Ansatte hos myndigheder og virksomheder, der er bemyndiget i henhold til stk. 1, har tavsheds‐
pligt efter straffelovens §§ 152-152 f.
Kapitel 5
Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed
§ 25. Erhvervsministeren nedsætter Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed som et uafhængigt og sag‐
kyndigt råd. Erhvervsministeren rådfører sig med rådet om den sikkerhedstekniske udvikling på el- og
gasområdet.
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§ 26. Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed består af 10 medlemmer, som udpeges af erhvervsministe‐
ren efter indstilling. Formanden og 4 andre medlemmer udnævnes blandt personer fra uddannelses- og
rådgivningsverdenen, og 4 medlemmer udnævnes blandt personer, der repræsenterer en bred sammensæt‐
ning inden for de relevante brancheorganisationer. Derudover udnævnes 1 medlem, der repræsenterer for‐
brugerinteresser. Medlemmerne skal tilsammen repræsentere et højt strategisk niveau, have en bred ind‐
sigt og have en særlig viden om el- og gasteknisk sikkerhed.
Stk. 2. Medlemmerne udnævnes for en periode af 4 år med mulighed for genudnævnelse. Udtræder et
medlem i løbet af perioden, udnævnes en efterfølger for resten af perioden, så rådet er fuldtalligt.
Stk. 3. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden, som godkendes af erhvervsministeren.
Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen er sekretariat for rådet.
Kapitel 6
Ekspropriation
§ 27. Når hensynet til almenvellet kræver det, kan Sikkerhedsstyrelsen tillade ekspropriation til elektri‐
ske anlæg for produktion, transmission, distribution og lagring af elektrisk energi. Reglerne i lov om
fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom følges.
§ 28. Erhverver ejeren af et elektrisk anlæg til produktion, transmission, distribution og lagring af elek‐
trisk energi med henblik på etablering af et elektrisk anlæg hertil rettighed over fast ejendom, afgøres
spørgsmålet om erstatningens størrelse ved uenighed mellem rettighedshaveren og ejeren af det elektriske
anlæg af en voldgiftsret, hvor hver af parterne vælger en voldgiftsmand. Kan der ikke opnås enighed mel‐
lem voldgiftsmændene, træffes afgørelsen ved kendelse afsagt af en opmand udpeget af præsidenten for
vedkommende landsret.
Stk. 2. Opmandens kendelse om erstatning kan af hver af parterne ved begæring fremsat over for op‐
manden inden 4 uger fra kendelsen indbringes for vedkommende taksationskommission efter reglerne i §
19 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. I øvrigt finder reglerne i § 26 i
nævnte lov tilsvarende anvendelse.
Kapitel 7
Digital kommunikation m.v.
§ 29. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedssty‐
relsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, skal foregå digitalt.
Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om an‐
vendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.
Stk. 3. En digital meddelelse anses efter denne lov for at være kommet frem, når den er tilgængelig for
adressaten for meddelelsen.
§ 30. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra bemyndigede i
medfør af § 24 om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler fastsat i medfør heraf, skal foregå
digitalt. § 29, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.
§ 31. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at forskrifter udstedt i medfør af denne lov, som inde‐
holder krav til virksomheder, elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel m.v., og tek‐
niske specifikationer, der henvises til i sådanne forskrifter, ikke indføres i Lovtidende.
Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter regler om, hvordan oplysning om indholdet af de forskrifter og
tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, offentliggøres.
Stk. 3. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lov‐
tidende, jf. stk. 1, skal gælde, selv om de ikke foreligger på dansk.
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Kapitel 8
(Ophævet)
Kapitel 9
Klageadgang
§ 33. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 2. Klager over afgørelser truffet af den, som Sikkerhedsstyrelsen i medfør af § 24, stk. 1, har be‐
myndiget til at udføre kontrol, kan indbringes for Sikkerhedsstyrelsen.
Stk. 3. Fristen for indgivelse af klage som nævnt i stk. 2 er 4 uger, fra afgørelsen er meddelt den pågæl‐
dende.
Kapitel 10
Straffebestemmelser
§ 34. Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der
1) forsætligt overtræder §§ 3 eller 4,
2) tilsidesætter oplysningspligten i § 13, stk. 2, eller
3) undlader at efterkomme et påbud eller overtræder et forbud efter § 16, § 17, § 18, stk. 1 og 2, og §§
20-22.
Stk. 2. I forskrifter, der er fastsat i medfør af § 5, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af
bestemmelserne i forskrifterne.
§ 35. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5.
kapitel.
§ 36. Forældelsesfristen for strafansvaret er 10 år.
Kapitel 11
Ikrafttræden, ændringer i anden lovgivning og territorial gyldighed
Ikrafttræden
§ 37. Loven træder i kraft den 1. januar 2016.
Stk. 2. Samtidig ophæves lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørel‐
se nr. 990 af 8. december 2003.
§ 38. Regler udstedt i medfør af lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbe‐
kendtgørelse nr. 990 af 8. december 2003 med senere ændringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller
erstattes af regler udstedt i medfør af denne lov.
§ 39. Erhvervsministeren kan fastsætte overgangsregler.
Ændringer i anden lovgivning
§§ 40-44. (Udelades)
Territorial gyldighed
§ 45. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Lov nr. 1756 af 27. december 2016 om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende
energi og elsikkerhedsloven og om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virk‐
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somheders produktionsprocesser (Udfasning af PSO-opkrævning, ophævelse af ForskEL, finansiering af
Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet og nedjustering af balanceringsgodtgørelse) in‐
deholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§5
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2017.
Stk. 2. I sager, hvor Energinet.dk før lovens ikrafttræden har modtaget ansøgninger om tilsagn for 2017
i henhold til regler udstedt i medfør af § 29, stk. 2, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af
25. april 2016, træffer EUDP afgørelse efter de hidtil gældende regler.
Stk. 3. § 1 finder ikke anvendelse for tilsagn om tilskud efter § 29, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning, hvis
der er truffet afgørelse om tilsagn før lovens ikrafttræden. For sådanne tilsagn finder de hidtil gældende
regler anvendelse. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, hvor der er truffet afgørelse om tilsagn
før lovens ikrafttræden, at anmodning om udbetaling af tilskud er indgivet til EUDP senest den 31. de‐
cember 2021.
Stk. 4. Regler fastsat i medfør af § 58 c, stk. 14, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af
25. april 2016, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 85 a,
stk. 1, i lov om elforsyning som ændret ved denne lovs § 1, nr. 12.
Stk. 5. § 3 finder ikke anvendelse for tilsagn om tilskud efter lov om tilskud til fremme af vedvarende
energi i virksomheders produktionsprocesser og regler udstedt i medfør heraf, hvis der er truffet afgørelse
om tilskud før lovens ikrafttræden. For sådanne tilsagn finder de hidtil gældende regler anvendelse. Det er
en betingelse for udbetaling af tilskud, hvorom der er truffet afgørelse om tilskud før lovens ikrafttræden,
at anmodning om udbetaling af tilskud er indgivet til Energistyrelsen senest den 31. december 2021.
Lov nr. 61 af 30. januar 2018 om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikker‐
hedsloven) indeholder følgende ikrafttrædelsebestemmelse:
§ 32. Loven træder i kraft den 21. april 2018.
Stk. 2. Lov om gasinstallationer og gasmateriel, jf. lovbekendtgørelse nr. 556 af 2. juni 2014, ophæves.
Stk. 3. Regler udstedt i medfør af lov om gasinstallationer og gasmateriel, jf. lovbekendtgørelse nr. 556
af 2. juni 2014, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af regler udstedt i medfør af denne lov.
Sikkerhedsstyrelsen, den 10. januar 2019
Lone Saaby
/ Jan Møller Mikkelsen
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