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Grundlag for kvalitetsledelse, teknisk grundlag mm. 
Denne liste beskriver, hvilke dokumenter der kan være relevante for virksomheden i forhold til forretningsområdet. 

Autorisation og kvalitetsstyring - generelt 

LBK 30 11/01/2019 Bekendtgørelse af lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og 
kloakområdet 

LBK 26 10/01/2019 Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og 
elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) 

02.06.2014 

 

01.01.2016 

www.retsinfo.dk 

 

www.retsinfo.dk 

BEK 1364 29/11/2018 Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse 
og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder 
på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 

01.01.2019 
www.retsinfo.dk 

BEK  1414 03/12/2018 Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og 
kloakinstallationsområdet 

01.01.2019 
www.retsinfo.dk 

BEK 1415 03/12/2018 Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlig på el-, vvs- og 
kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v. 

01.01.2019 

 
www.retsinfo.dk 

BEK 1363 29/11/2018Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede 
virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med 
virksomhedsgodkendelse på gasområdet 

01.01.2019 
www.retsinfo.dk 

Vand- og Sanitetsinstallationer 

LBK 118 22/02/2018 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v  

Lov 1419 17/12/2019 Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. 

Lov 45 23/01/2018 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning 
m.v. 

Lov 590 13/05/2019 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 

LBK 1218 25/11/2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 

01.04.1980 

01.01.2020 

01.02.2018 

 

01.07.2020 

01.01.1992 

www.retsinfo.dk 

www.retsinfo.dk 

www.retsinfo.dk 

 

www.retsinfo.dk 

www.retsinfo.dk 

Bygningsreglement BR-18 2018 www.bygningsreg-
lementet.dk/ 

*DS 432:2009, Norm for afløbsinstallationer  

*DS 432/Till. 1:2012, Norm for afløbsinstallationer 

*DS 432:2009 Ret. 1:2018, Norm for afløbsinstallationer  

*DS 439:2009, Norm for vandinstallationer 

2009 

2012 

2018 

2009 

www.ds.dk 

www.ds.dk 

www.ds.dk 

www.ds.dk 

*SBI-anvisning 255, Afløbsinstallationer – system og dimensionering  

*SBI-anvisning 256, Afløbsinstallationer – anlæg og komponenter 

*SBI-anvisning 257, Afløbsinstallationer – Installationsgenstande og udførelse 

*SBI-anvisning 234, Vandinstallationer - funktion og tilrettelæggelse 

*SBI-anvisning 235, Vandinstallationer – dimensionering 

*SBI-anvisning 236, Vandinstallationer – installationsdele og anlæg 

*SBI-anvisning 252, Vådrum 

2015 

2015 

2015 

2011 

2011 

2011 

2015 

 

 

www.sbi.dk 

Tilbagestrømningssikring af vandforsyninger, Rørcenter-anvisning 015 2009 www.teknologisk.dk 

Gasinstallationer 

Lov 61 30/01/2018 Lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel 
(gassikkerhedsloven) 

BEK 247 26/03/2018 Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer  

BEK 239 23/03/2018 Bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel 

BEK 236 13/03/2019 Ændring af bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel 

BEK 253 04/04/2018 Bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg 

BEK 230 21/03/2018 Bekendtgørelse om sikkerhed for gaskvalitet 

BEK 240 23/03/2018 Bekendtgørelse om sikkerhed for gasdistributionsselskaber 

Gasreglementets afsnit A                   Hvis færdigprojekteret eller påbegyndt inden 1/1-2020 

Gasreglementets afsnit B-3                Hvis færdigprojekteret eller påbegyndt inden 1/1-2020 

Gasreglementets afsnit B-4                Hvis færdigprojekteret eller påbegyndt inden 1/1-2020 

Gasreglementets afsnit B-4, Kap. 5   Hvis færdigprojekteret eller påbegyndt inden 1/1-2020 

Gasreglementets afsnit B-5                Hvis færdigprojekteret eller påbegyndt inden 1/1-2020 

21.04.2018 

 

21.04.2018 

21.04.2018 

15.03.2019 

21.04.2018 

21.04.2018 

21.04.2018 

01.12.2005 

01.01.2003 

01.12.2005 

07.09.2010 

01.06.2009 

www.retsinfo.dk 

 

www.retsinfo.dk 

www.retsinfo.dk 

www.retsinfo.dk 

www.retsinfo.dk 

www.retsinfo.dk 

www.retsinfo.dk 

www.sik.dk 

www.sik.dk 

www.sik.dk 

www.sik.dk 

www.sik.dk 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206322
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206233
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205388
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205424
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205427
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205387
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198692
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211729
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198173
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209226
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210726
http://www.bygningsreglementet.dk/
http://www.bygningsreglementet.dk/
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%C3%B8gning?q=432%3A2009
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%C3%B8gning?q=432%2FTil
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%C3%B8gning?q=432%3A2009
https://webshop.ds.dk/Default.aspx?ID=120&q=DS+439%3A2009
https://sbi.dk/anvisninger/Pages/List.aspx
https://www.teknologisk.dk/ydelser/roercenter-anvisninger-og-rapporter-fra-roercentret/486
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198294
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200367
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199972
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208060
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200435
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200169
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200173
https://www.sik.dk/Virksomhed/Gas-kloak-vand-og-afloeb-for-fagfolk/Love-og-regler-om-gas-og-vvs/Gasreglementet
https://www.sik.dk/Virksomhed/Gas-kloak-vand-og-afloeb-for-fagfolk/Love-og-regler-om-gas-og-vvs/Gasreglementet
https://www.sik.dk/Virksomhed/Gas-kloak-vand-og-afloeb-for-fagfolk/Love-og-regler-om-gas-og-vvs/Gasreglementet
https://www.sik.dk/Virksomhed/Gas-kloak-vand-og-afloeb-for-fagfolk/Love-og-regler-om-gas-og-vvs/Gasreglementet
https://www.sik.dk/Virksomhed/Gas-kloak-vand-og-afloeb-for-fagfolk/Love-og-regler-om-gas-og-vvs/Gasreglementet
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Gasservice 

DGC-vejledning nr. 7 om vurdering og rensning af skorsten 

DGC-vejledninger nr. 9 (2009), 10 (2009), 13 (2015) og 14 (2009) om betjening og kontrol 

af varierende måleinstrumenter 

DGC-vejledning nr. 1 og 40 om aftrækssystemer til gasblæseluftbrændere / atmosfæriske 

kedler 

DGC-vejledning nr. 2 om Indregulering af gasblæseluftsbrændere 

DGC-vejledning nr. 58 om Indregulering af ibrugtagne apparater samt særlig kritiske 

apparater 

DGC-vejledning nr. 34 om, hvordan gasfyrede varmeanlæg serviceres og vedligeholdes 

2010 

2009/2015 

 

2009 

 

2010 

2014 

 

2000 

 

 

 

 

www.dgc.dk 

 

Elinstallationer 

BEK 1082 12/07/2016 Om sikkerhed ved udførelse og drift af elektriske installationer 01-07-2017 www.retsinfo.dk 

Elforsyning 

LBK 1608 20/12/2017 Sikkerhed for drift af elektriske anlæg 

LBK 1112 18/08/2016 Sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af 
elektriske anlæg 

01.01.2018 

01.07.2017 

www.retsinfo.dk 

www.retsinfo.dk 

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, A, B, C, D         Gælder kun for igangværende/færdigprojekterede projekter 

LBK 12502 01/07/2001 Elektriske installationer 01.07.2001  

ÆBK 1230 12/12/2008 Ophævelse af krav om udarbejdelse af rapporter før idriftsætning 01.01.2009 www.sik.dk 

ÆBK 1155 06/10/2010 Krav til verificering af ændringer/udvidelser samt antal stikkontakter 15.10.2010  

LBK 9146 22/03/2006 Bestemmelser for særlige installationer eller områder 

ÆBK 617 25/06/2008 Ændringsbekendtgørelse 

01.04.2006 

01.07.2008 

www.sik.dk 

LBK 10025 13/11/2006 Krav om supplerende beskyttelse med HPFI-afbryder i nye 
installationer 

01.01.2007 www.sik.dk 

LBK 1041 10/11/2011 Særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i 
installationer 

15.11.2011 www.sik.dk 

LBK 1154 06/10/2010 Særlige krav til anvendelse af installationsstikforbindelser i 
installationer 

15.10.2010 www.sik.dk 

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 8                           Gælder kun for igangværende/færdigprojekterede projekter 

LBK 10026 13/11/2006 Krav om supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbryder i 
eksisterende installationer 

ÆBK 618 25/06/2008 Ændring af gyldighedsområde og overgangsordning. 

01.01.2007 

 

01.07.2008 

www.sik.dk 

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9                           Gælder kun for igangværende/færdigprojekterede projekter 

LBK 12500 01/10/2001 Højspændingsinstallationer 01.10.2001 www.sik.dk 

Generelt - El   

Fællesregulativet 2019 18.08.2019 www.danskenergi.dk 

BEK 1119 13/11/2019 Bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer i 
forsamlingslokaler 

01.01.2020 www.retsinfo.dk 

SIK-meddelelser – Elinstallationer – Elmateriel - Gælder kun for igangværende/ 
færdigprojekterede projekter 

Variabel www.sik.dk 

Installationer - El   

*DS/HD 60364-serien, Standardsamling til installationsbekendtgørelsen – 4. udgave 

*DS 60884-2-D1:2017 Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. - Bestemmelser 
for danske systemer 

12.08.2019 

01.02.2017 

www.ds.dk 

www.ds.dk 

Maskinsikkerhed  - Elektrisk udstyr på maskiner - Del 1: Generelle krav   

*DS/EN 60204-1:2018  

 

 

 

 

 

17.09.2018 www.ds.dk 

 

 

 

 

http://www.dgc.dk/publikationer/vejledninger
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183511
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196959
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183723
http://www.sik.dk/Virksomhed/El-for-fagfolk/Love-og-regler-om-el/Staerkstroemsbekendtgoerelsen
http://www.sik.dk/Virksomhed/El-for-fagfolk/Love-og-regler-om-el/Staerkstroemsbekendtgoerelsen
http://www.sik.dk/Virksomhed/El-for-fagfolk/Love-og-regler-om-el/Staerkstroemsbekendtgoerelsen
http://www.sik.dk/Virksomhed/El-for-fagfolk/Love-og-regler-om-el/Staerkstroemsbekendtgoerelsen
http://www.sik.dk/Virksomhed/El-for-fagfolk/Love-og-regler-om-el/Staerkstroemsbekendtgoerelsen
http://www.sik.dk/Virksomhed/El-for-fagfolk/Love-og-regler-om-el/Staerkstroemsbekendtgoerelsen
http://www.sik.dk/Virksomhed/El-for-fagfolk/Love-og-regler-om-el/Staerkstroemsbekendtgoerelsen
https://www.danskenergi.dk/udgivelser?s=f%C3%A6llesregulativ
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211099
https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/love-og-regler/tidligere-regelsaet-pa-el-omradet-arkiv/sik-meddelelser
https://webshop.ds.dk/Default.aspx?ID=120&q=60364&publication=2
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%C3%B8gning?q=60884-2-D1
https://webshop.ds.dk/Default.aspx?ID=120&q=60204-1
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Lavspændingstavler   

*DS/EN 61439-1:2014 Generelle regler 

*DS/EN 61439-2:2011 Effektfordelingstavler 

*DS/EN 61439-3:2012 Fordelingstavler beregnet til at blive betjent af lægmand 

*DS/EN 61439-3:2012/AC:2019 Rettelsesblad 

*DS/EN 61439-4:2013 Særlige krav til byggepladstavler (ACS) 

*DS/EN 61439-5:2015 Tavler til energiforsyning i offentlige net (engelsk) 

*DS/EN 61439-5:2015/AC:2015 Rettelsesblad 

*DS/EN 61439-6:2012 Kanalskinnesystemer 

02.01.2014 

17.11.2011 

23.05.2012 

30.04.2019 

03.04.2013 

28.01.2015 

27.03.2015 

16.10.2012 

 

 
www.ds.dk 

Kloakinstallationer 

LBK 45 23/01/2018   Bekendtgørelse af lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov 
om vandforsyning m.v. 

Lov 590 13/05/2019 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 

LBK 1218 25/11/2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 

BEK 1317 04/12/2019 Spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 

LBK 1410 07/12/2007 Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentlige støttede 
kontrakter (Rev. 15/12/2015) 

01.02.2018 

 

01.07.2020 

01.01.1992 

15.12.2019 

 

01.09.2005 

www.retsinfo.dk 

   

www.retsinfo.dk 

www.retsinfo.dk 

www.retsinfo.dk 

   

www.retsinfo.dk 

*DS 432:2009, Norm for afløbsinstallationer  

*DS 432/Till. 1:2012, Norm for afløbsinstallationer 

*DS 432:2009 Ret. 1:2018, Norm for afløbsinstallationer  

*DS 436:1993, Norm for dræning af bygværker mv. 

*DS 430:1986, Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord (Ret. 2012) 

*DS 430:1986, (Rettet 2012 udgave) /Ret 1: 2015 

*DS 437:1986, Norm for lægning af stive ledninger af beton mv. i jord (Ret. 2012) 

*DS 475:2012, Norm for etablering af ledningsanlæg i jord 

*DS 440:1983, Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning (Ret. 2014) 

*DS 455:1985, Norm for tæthed af afløbssystemer i jord (Ret. 2012) 

2009 

2012 

2018 

1993 

1986 

2015 

1986 

2012 

1983 

1985 

www.ds.dk 

www.ds.dk 

www.ds.dk 

www.ds.dk 

www.ds.dk 

www.ds.dk 

www.ds.dk 

www.ds.dk 

www.ds.dk 

www.ds.dk 

Bygningsreglement BR-18 2018 www.bygningsregle-
mentet.dk/ 

*SBI-anvisning 255, Afløbsinstallationer – system og dimensionering  

*SBI-anvisning 256, Afløbsinstallationer – anlæg og komponenter 

*SBI-anvisning 257, Afløbsinstallationer – Installationsgenstande og udførelse 

2015 

2015 

2015 

 

www.sbi.dk 

*Kloakmesterarbejde en håndbog, 8-udgave 2017 www.molio.dk 

Rørcenter-anvisning 001, Ressourcebesparende afløbsinstallationer 

Rørcenter-anvisning 003, Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner, 4. udg. 

1999 

2012 

www.teknologisk.dk 

Vejledning fra Miljøstyrelsen: Nr. 2 Nedsivningsanlæg op til 30 pe (16.10.2000) 1999 www.mst.dk 

Vejledning i afgrænsning af autorisationsloven for nedsivningsanlæg til regnvand  2016 www.sik.dk 

VE-installationer 

BEK 1047 26/08/2013 Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder der 
monterer små vedvarende energianlæg 

01.09.2013 
www.retsinfo.dk 

ÆBK 1229 28/10/2013 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en 
godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg 

01.11.2013 
www.retsinfo.dk 

Bedre-Bolig 

BEK 1391 22/11/2016 Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der 
leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger 

01.01.2017 

 

www.retsinfo.dk 

 

 
Materialet markeret med fed er ændret i forhold til seneste udgave. 
 
 
 
 
 
 
 

https://webshop.ds.dk/da-dk/s%C3%B8gning?q=DS%2FEN+61439
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198173
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209226
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210726
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211572
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113858
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%C3%B8gning?q=432%3A2009
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%C3%B8gning?q=432%2FTil
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%C3%B8gning?q=432%3A2009
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%C3%B8gning?q=DS+436
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%C3%B8gning?q=DS+430%3A1986
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%C3%B8gning?q=DS+430%3A1986
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%C3%B8gning?q=DS+437%3A1986
https://webshop.ds.dk/Default.aspx?ID=120&q=DS+475%3A2012
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%C3%B8gning?q=DS+440%3A1983
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%C3%B8gning?q=DS+455%3A1985
http://www.bygningsreglementet.dk/
http://www.bygningsreglementet.dk/
https://sbi.dk/anvisninger/Pages/List.aspx
https://molio.dk/molio-boeger/bogkategorier/handling/vis/produkter/produkt/kloakmesterarbejde-en-haandbog-8-udg/
https://www.teknologisk.dk/ydelser/roercenter-anvisninger-og-rapporter-fra-roercentret/roercenter-anvisninger-og-rapporter/486
http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/1999/aug/nedsivningsanlaeg-op-til-30-pe/
https://www.sik.dk/sites/default/files/2018-10/AUT_Vejledning%2Bi%2Bafgr%C3%A6nsning%2Baf%2Bautorisationsloven%2Bfor%2Bnedsivningsanl%C3%A6g%2Btil%2Bregnvand_08102018.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158160
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158738
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185075
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Udgåede/forældede dokumenter siden maj 2018 
 

Autorisation og kvalitetsstyring - generelt 

Lov 401 28/04/2014 Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakområdet 02.06.2014 www.retsinfo.dk 

Lov 525 29/04/2015 Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og 
elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) 

01.01.2016 www.retsinfo.dk 

LBK 628 02/06/2017 Godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af 
kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og 
kloakinstallationsområdet 

01.07.2017 www.retsinfo.dk 

LBK 232 21/03/2018 Autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og 
kloakinstallationsområdet 

21.04.2018 www.retsinfo.dk 

LBK 1227 23/11/2017 Godkendelse af fagligt ansvarlig på el-, vvs- og 
kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v. 

01.01.2018 

 

www.retsinfo.dk 

LBK 629 02/06/2017 Kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på  el-, vvs- 
og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på 
gasområdet 

01.07.2017 www.retsinfo.dk 

Vand- og Sanitetsinstallationer 

LBK 241 13/03/2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 

LBK 1121 03/09/2018 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 

LBK 966 23/06/2017 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 

LBK 681 02/07/2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 

01.01.1992 

01.01.1992 

01.01.1992 

01.01.1992 

www.retsinfo.dk 

www.retsinfo.dk 

www.retsinfo.dk 

www.retsinfo.dk 

Gasinstallationer 

Meddelelse Sikkerhedsstyrelsen, nr. 1/07, 1/08, 1/09, 1/10, 1/11, 1/12 2007 ff.  

Gasservice 

DGP-information nr. 1 og 2 med bilag 

DGP-information nr. 3 med bilag 

01.08.2000 

01.02.2002 
 

El-installationer 

Generelt - El   

BEK 1054 08/12/2003 Bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer i 
forsamlingslokaler 

ÆBK 897 22/09/2005 Ændringsbekendtgørelse til: Bekendtgørelse om kontrol af elektriske 
installationer i forsamlingslokaler 

01.01.2004 

 

01.10.2005 

www.retsinfo.dk 

 

www.retsinfo.dk 

Fællesregulativet 2017 01.06.2017 www.danskenergi.dk 

 

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 2    

LBK 9381 16/06/2005 Udførelse af elforsyningsanlæg 01.09.2003 www.retsinfo.dk 

Installationer - El 

*DS/HD 60364-serien, Standardsamling til installationsbekendtgørelsen – 3. udgave 

*DS/HD 60364-serien, Standardsamling til installationsbekendtgørelsen – 2. udgave 

01.07.2018 

01.07.2017 

www.ds.dk 

www.ds.dk 

Maskinsikkerhed  - Elektrisk udstyr på maskiner - Del 1: Generelle krav   

*DS/EN 60204-1: 2006 + 

*DS/EN 60204-1/Corr.:2010 + 

*DS/EN 60204-1/A1:2009 

03.07.2006 

16.08.2010 

13.03.2009 

 
www.ds.dk 

Kloakinstallationer 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162734
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169711
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191803
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200174
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194870
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191809
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207970
http://www.retsinfo.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192058
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209531
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=26442
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27116
https://www.danskenergi.dk/udgivelser?s=f%C3%A6llesregulativ
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27091
https://webshop.ds.dk/Default.aspx?ID=120&q=60364&publication=2
http://www.ds.dk/
https://webshop.ds.dk/da-dk/s%C3%B8gning?q=60204
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LBK 241 13/03/2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 

LBK 1121 03/09/2018 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 

LBK 966 23/06/2017 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 

LBK 681 02/07/2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 

BEK 1469 12/12/2017 Spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 

BEK 951 13/09/2019 Spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 

01.01.1992 

01.01.1992 

01.01.1992 

01.01.1992 

19.11.2017 

01.11.2019 

www.retsinfo.dk 

www.retsinfo.dk 

www.retsinfo.dk 

www.retsinfo.dk 

www.retsinfo.dk 

www.retsinfo.dk 

 
Materialet markeret med fed er ændret i forhold til seneste udgave. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207970
http://www.retsinfo.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192058
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209531
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194212
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210019

