
 
 

 

 
 

Høring over udkast bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk mate-
riel  

Sikkerhedsstyrelsen anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger til ud-

kast til bekendtgørelse senest onsdag den 8. december 2021. Høringssvar 

sendes til sik@sik.dk med angivelse af journalnummer EMN-00-02-000045. 

På baggrund af, at der har været en fejl i den danske oversættelse af EU’s lav-

spændingsdirektiv 2014/35/EU, implementerer bekendtgørelse nr. 1093 om 

sikkerhed for elektrisk materiel ikke direktivet korrekt. Fejlen har betydet, at dan-

ske importører har haft økonomiske og administrative fordele siden 2016 sam-

menlignet med importører i andre EU-lande. Det er et krav, at EU’s direktiver 

implementeres korrekt i medlemslandene. 

Bekendtgørelse nr. 1093 af 1. juni 2021 om sikkerhed for elektrisk materiel skal 

derfor ændres, så det korrekte krav fremgår af den danske bekendtgørelse. Ret-

telsen af § 30, stk. 2, betyder, at importører ikke længere kun skal foretage stik-

prøvekontrol og behandle klager efter begrundet anmodning fra Sikkerhedssty-

relsen. I stedet skal dette fremover foregå uden anmodning, dvs. af egen drift, 

som det fremgår af det engelske, tyske og franske direktiv. Desuden medfører 

ændringen, at importørerne bliver forpligtet til at underrette distributørerne om 

de fund, de har gjort i forbindelse med stikprøver eller klagebehandling.  

Der er ikke fastsat krav til, hvordan eller hvilket omfang stikprøverne skal have. 

Det vil derfor være op til den enkelte importør at risikovurdere sit produkt og 

udvælge testparametre på baggrund heraf.  

Det er Sikkerhedsstyrelsens vurdering, at langt de fleste erhvervsdrivende alle-

rede i dag behandler klager over deres produkter i et vist omfang. Hvornår det 

er nødvendigt at føre et register over klagerne, bør bero på en konkret vurdering 

af importørens størrelse og særligt hvor mange forskellige varenumre, den på-

gældende har.  

Der vedlægges vurdering af de erhvervsøkonomiske konsekvenser. Ændrin-

gerne vurderes at have administrative konsekvenser for erhvervsdrivende. Kon-

sekvenserne vurderes at udgøre ca. 153 mio. kr. i alt. 

Spørgsmål kan rettes til Mette N. Thomsen på tlf. nr. 33 73 20 00.  

Til høringsparterne, jf. vedlagte liste  
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Høringsmaterialet er tilgængeligt på høringsportalen: www.hoeringsportalen.dk.  

Vi gør opmærksom på, at indkomne høringssvar kan blive offentliggjort på hø-

ringsportalen efter høringen.  

Venlig hilsen 

Mette N. Thomsen 

http://www.hoeringsportalen.dk/

