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Denne fortegnelse indeholder alle gældende meddelelser Elinstallationer.  

 

EMM Elinstallationer  

nr. 

 

01/12    Fortegnelse over EMM installationer.  

 

02/10    Udligningsforbindelser.  

 

03/10    Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel.  

 

04/10    Farvemærkning for jordforbindelser.  

 

05/10    Elektriske installationer i møbler. 

  

06/10    Beskyttelse mod elektrisk stød på mindre byggepladser.  

 

07/10    Elektriske installationer – Beskyttelse mod indirekte berøring. 

 

08/10    Forbudsskilte.  

 

09/10    Placering af gruppeafbrydere m.v. i boliger. 

  

10/10    Installation til nettilsluttet udstyr til forbrugsregistrering.  

 

11/10    Fastgørelse af transformere/ konvertere i lysinstallationer for                  

ekstra lav spænding og separate forkoblingsenheder.  

 

13/10    Ændring i eksisterende installationer.  

 

15/10    Elektrisk materiel til eksplosionsfarlige atmosfærer. 

 

16/10    Anvendelse af installationsstandere, hvor der behov for fleksible 

installationer.  

 

17/10    Kabler og ledninger til brug i lavspændingsforsyningsnet samt i 

transformerstationer.  

 

18/10    Indbygningsarmaturer i lofter.  
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19/10    Brug af installationskabler på byggepladser og i andre 

midlertidige installationer.  

 

20/10    Anvendelse af bøjelige ledninger i jord.  

 

21/10    Belysningsarmaturer i fælles adgangsveje og flugtveje.  

 

22/10    Anvendelse af 125A forlængerled med pilotkontakt 

 

23/10    Indberetning af elulykker og elbrande i forbindelse med 

forsyningsanlæg.  

 

24/10    Tilslutnings- eller samledåser til forsyning af spabade, badekar 

eller brusebassiner. 

 

25/10    Decentrale produktionsanlæg, der fungerer i parallel med den 

offentlige forsyning.  

 

26/10    Ombygning af armaturer til anden lyskilde.  

 

27/10    Idriftsættelse af Stærkstrømsbekendtgørelsens Afsnit 6C, Kapitel 

817 : Særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i 

installationer. 

 

28/10    Revision af ”Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg i 

Grønland” 

 

29/10    Ikraftsættelse af Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6D: Særlige 

krav til anvendelse  af installationsstikforbindelser i installationer. 

 

30/10    Anvendelse af installationsstikforbindelser (installation couplers) 

og mellemstikforbindelser (interconnection couplers). 

 

31/10    Ændring til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 elektriske 

installationer i Grønland. 

 

32/10    Svagstrømsinstallationer omfattet af stærkstrømsbekendtgørelsen 

afsnit 6 elektriske installationer i Grønland. 

 

33/10    Installationer over nedhængte lofter. 

 

34/10    Anvendelse af ledningskanaler. 

 

35/10    Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5A, Præcisering af 

spændingsinterval ved højspændingsluftledninger.  

 

37/11    Stikkontakter med sidejord. 

 

14/12    Materielbestemmelser i Grønland. 
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