
 

 
 

Fra den årlige lovpligtige L-AUS opdatering til nye regler om ”Arbejde under spænding” jf 

installationsbekendtgørelsen pr. 1/7 2017 

TEC vurderer og anbefaler: 

Jf nedenstående, så er ”Arbejde under spænding” ikke længere lovpligtigt. Men vi anbefaler, at 

virksomheden fastholder, at dens medarbejdere skal have genopfrisket sikkerheden ved ”Arbejde under 

spænding” en gang årligt, da det er medarbejdernes sikkerhed og arbejdsmiljøet, der bør være fokus på og 

ikke om loven kræver det.  

EVU bibeholder også de 3 kurser i L-AUS der ligger i AMU-regi, de bliver tilpasset med DS/EN-50110-1. 

Punktet omkring førstehjælp er stadig gældende, så et nødvendigt antal af de personer der kræves til 

arbejdet, skal have grundlæggende evner inden for førstehjælp relateret til stødskader og forbrænding. 

Derudover bør et tilstrækkeligt antal personer instrueres i betjening af brandslukkere til brandbekæmpelse, 

især på spændingsførende udstyr. Denne instruktion bør gentages med passende intervaller 

 

For dem der arbejder med maskiner, dvs under Maskindirektivet 60204-1, skal de instrueres i sikkerheden 

ved Arbejde under spænding jf. DS/EN-50110-1., da de ligger under Arbejdstilsynet (og ikke 

Sikkerhedsstyrelsen, som er myndigheden bag installationsbekendtgørelsen). 

 

Hvis elektrikerne vælger at arbejde efter Stærkstrømsbekendtgørelsen i overgangsperioden, som går til den 

30/06/19, så er L-AUS lovpligtigt. 

 

Der står i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførsel og drift af elektriske installationer (dagligt omtalt som 

installationsbekendtgørelsen): 

 

§76.2 Aktiviteter på eller nær ved en elektrisk installation skal udføres i overensstemmelse med DS/EN-

50110-1.  

§79 Personer, som udfører arbejde på elektriske installationer under spænding, skal periodisk og i 

nødvendigt omfang instrueres om sikkerhedsmæssig korrekt adfærd i forhold til dette arbejde 

 

DS-EN-50110-1 

6.3.2.  For at uddanne og vedligeholde evnerne til at arbejde under spænding skal man have et kursus, som 

indeholder fag-relevante praktiske opgaver. Der skal efterfølgende udstedes kursusbeviser der 

dokumenterer kompetencer (tidligere L-AUS grundlæggende). 

6.3.3 Evnerne til at arbejde under spænding skal vedligeholdes enten ved praktisk arbejde eller ved 

yderligere kurser (tidligere L-AUS ajour). 

B.2.1. Det ses som god praksis at disse kursusbeviser/evner vurderes/genopfriskes årligt. 
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