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Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

1. Indledning 

Landstingsforordning om elektriske stærkstrømanlæg og elektrisk materiel trådte i kraft i 

1994. Erfaringer med landstingsforordningen har været gode, men der har samtidigt været et 

ønske om, at det tydeliggøres, at det er Grønlands Elmyndighed, der som selvstændig myn-

dighed varetager administrationen af landstingsforordningen. Forslaget kodificerer derfor 

retstilstanden, som den er i dag, hvor det er Grønlands Elmyndighed, der i praksis udfører de 

opgaver, der efter landstingsforordningen ligger hos Nukissiorfiit.   

 

Forslaget angiver således, at det ligesom på gasområdet er Grønlands Elmyndighed, der vare-

tager autorisationer af installatører og fastsætter regler på området.  

 

I forbindelse med forslaget, foretages ligeledes en teknisk udskillelse af Grønlands Elmyndig-

hed, der tidligere har været finansieret gennem bevillingen til Nukissiorfiit. I stedet oprettes 

en selvstændig finanslovs konto for Grønlands Elmyndighed, hvor den hidtidige bevilling 

overføres. 

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

Forslaget præciserer, at det er Grønlands Elmyndighed, der varetager opgaver i henhold til 

landstingsforordningen. Herudover indeholder forslaget nogle tekniske rettelser og præcise-

ringer.  

 

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 

Gældende formulering Lovforslaget 

 

 

§ 1 

 

I landstingsforordning nr. 12 af 3. november 

1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og 

elektrisk materiel foretages følgende ændrin-

ger: 

 

 

Landstingsforordning nr. 12 af 3. novem-

ber 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg 

1.  Landstingsforordningens titel affattes så-

ledes: 

”Landstingsforordning nr. 12 af 3. no-

vember 1994 om elektriske anlæg, elektri-
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og elektrisk materiel ske installationer og elektrisk materiel”. 

 

 

2. Overalt i landstingsforordningen ændres 

”Nukissiorfiit” til ”Grønlands Elmyndighed”.  

 

 

   

 

3. Overalt i landstingsforordningen ændres 

”Landsstyret” til ”Naalakkersuisut”. 

 

 

  § 2.  Ved stærkstrømsanlæg forstås elforsy-

ningsanlæg med alle tilsluttede installationer 

og brugsgenstande, hvor spændingen er så 

høj eller strømstyrken er så stor, at der kan 

opstå fare. Ved elforsyningsanlæg forstås 

anlæg til produktion, transmission og distri-

bution af elektricitet. Ved elmateriel og ud-

styr forstås maskiner, apparater, materiel og 

udstyr af enhver art, der indgår i eller er be-

regnet til at indgå i stærkstrømsanlæg. 

4.  § 2 affattes således: 

”  § 2.  Forordningen gælder for elektriske 

anlæg og- installationer, hvor spændingen er 

så høj eller strømstyrken så stor, at der kan 

opstå fare. Forordningen gælder endvidere 

for elektrisk materiel.   

  Stk. 2.  Ved elektriske anlæg forstås i denne 

forordning alle anlæg til produktion, trans-

mission, distribution og lagring af elektrisk 

energi. Elektriske anlæg omfatter både høj- 

og lavspændingsanlæg og er ikke afgrænset 

af en spændingsgrænse. 

  Stk. 3.  Ved elektriske installationer forstås i 

denne forordning 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 elektriske 

installationer i motorkøretøjer, der er bereg-

net til drift af motorkøretøjet, bortset fra el-

drevne motorkøretøjers ladestik. 

  Stk. 4.  Ved elektrisk materiel forstås i den-

ne forordning materiel af enhver art, der ind-

går i eller er beregnet til at indgå i eller blive 

tilsluttet det elektriske anlæg eller den elek-

triske installation, bortset fra elektrisk mate-

riel, som er særligt beregnet til brug om bord 

på skibe, på mobile offshoreanlæg eller i 

luftfartøjer og elektrisk materiel i motorkøre-

tøjer, der er beregnet til drift af motorkøretø-

jet, bortset fra ladestik, der er beregnet til at 

indgå i eldrevne motorkøretøjer. 

 

 5. I § 3, stk. 2 indsættes efter nr. 7:  
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”8)  Fastsætte bestemmelser for autorisati-

onskrav for arbejde på elektriske anlæg og- 

installationer. 

9)  Fastsætte bestemmelser for uddannelses-

krav for personer, der fører tilsyn med elek-

triske anlæg og- installationer. 

10)  Fastsætte bestemmelser for tilsyn af nye 

og eksisterende elektriske anlæg og- installa-

tioner. 

11)  Fastsætte bestemmelser om prøvning og 

certificering af elmateriel. 

  Stk. 2.  Hvis særlige hensyn til hurtig afgø-

relse af klage eller særlige eltekniske forhold 

taler herfor, kan Landsstyret lade et ad hoc 

udvalg afgøre klagen. Udvalget sammensæt-

tes med et medlem udpeget af Grønlands 

Arbejdsgiverforening, et medlem udpeget af 

Elinstallatørernes Landsforenings afdeling i 

Grønland, et medlem udpeget af Foreningen 

af Tekniske Rådgivere, et medlem udpeget af 

Lejernes Landsorganisation, og en formand 

udpeget af Landsstyret. 

6.  § 4, stk. 2, ophæves. 

 

  § 5.  Landsstyret fastsætter bestemmelser 

om: 

1) Forordningens administration. 

2) Tilsyn og kontrol med stærkstrømsanlæg 

og elmateriel. 

3) Prøvning og certificering af elmateriel. 

 

7. § 5 affattes således: 

”  § 5.  Elektriske anlæg og installationer skal 

være udført på en sådan måde, at de ikke 

udgør fare for mennesker, dyr eller ejendom. 

  Stk. 2.  Elektrisk materiel skal være frem-

stillet på en sådan måde, at det ved korrekt 

installation og vedligeholdelse og ved an-

vendelse i overensstemmelse med sit formål 

ikke udgør fare for personer, husdyr eller 

ejendom.” 

 

 

  § 6.  Nukissiorfiit fastsætter efter godken-

delse i Landsstyret bestemmelser om elsik-

kerhed for: 

1) Udførelse og drift af stærkstrømsanlæg, 

herunder produktion, transmission og distri-

bution af elektricitet. 

8. § 6 affattes således: 

”  § 6.  Grønlands Elmyndighed fastsætter 

bestemmelser om elsikkerhed for: 

1)  Udførelse og drift af elektriske anlæg, 

herunder produktion, transmission, distribu-

ton og lagring af elektricitet. 
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2) Elinstallationer og elmateriel.  

3) Udførelse og drift af andre anlæg i nærhe-

den af eller i forbindelse med stærkstrømsan-

læg. 

Stk. 2. Nukissiorfiit kan dispensere fra be-

stemmelserne om elsikkerhed. 

Stk. 3. Nukissiorfiit kan stille særlige sikker-

hedskrav, som afviger fra bestemmelserne 

om elsikkerhed, og stille krav om særlig 

mærkning eller særlig vejledning vedrørende 

stærkstrømsanlæg og elmateriel. 

Stk. 4. Nukissiorfiit kan undtage visse grup-

per af stærkstrømsanlæg og elmateriel fra 

bestemmelserne om elsikkerhed. 

2)  Elektriske installationer og elektrisk ma-

teriel. 

3) Udførelse og drift af andre anlæg i nærhe-

den af eller i forbindelse med elektriske an-

læg og installationer. 

  Stk. 2.  Grønlands Elmyndighed kan dispen-

sere fra bestemmelserne om elsikkerhed. 

  Stk. 3.  Grønlands elmyndighed kan stille 

særlige sikkerhedskrav, som afviger fra be-

stemmelserne om elsikkerhed, og stille krav 

om særlig mærkning eller særlig vejledning 

vedrørende elektriske anlæg og - installatio-

ner samt elektrisk materiel. 

  Stk. 4.  Grønlands Elmyndighed kan undta-

ge visse grupper af elektriske anlæg, elek-

trisk materiel og elektrisk materiel fra be-

stemmelserne om elsikkerhed. 

Stk. 5.  Grønlands Elmyndighed kan fastsæt-

te regler om sikkerheds- og kvalitetsstyrings 

systemer for autoriserede virksomheder eller 

ansøgere om autorisation, herunder krav om 

dokumentation herfor samt om godkendelse 

heraf.”  

  § 8.  Nukissiorfiit varetager kontrol og til-

syn med anlæg og elmateriel i henhold til §§ 

5 og 6. 

9. § 8, stk. 1, affattes således: 

”  Grønlands Elmyndighed varetager kontrol 

og tilsyn med elektriske anlæg og- installati-

oner samt elektrisk materiel i henhold til §§ 5 

og 6.” 

 

  § 9.  Nukissiorfiit kan påbyde en ejer eller 

bruger af et stærkstrømsanlæg om på egen 

bekostning at lade foretage eftersyn af an-

lægget. 

  Stk. 2.  Nukissiorfiit fastsætter en frist for 

eftersyn og for udbedring af fejl eller mang-

ler ved anlægget. 

  Stk.3.  Nukissiorfiit kan forbyde brugen af 

et stærkstrømsanlæg, der ikke opfylder be-

stemmelserne om elsikkerhed. 

  Stk.4.  Nukissiorfiit kan lade elforsyningen 

til den pågældende installation afbryde eller 

10.  § 9 affattes således: 

”  § 9.  Grønlands elmyndighed kan påbyde 

en ejer eller bruger af et elektriske anlæg 

eller installation på egen bekostning at lade 

foretage eftersyn. 

  Stk. 2.  Grønlands Elmyndighed fastsætter 

en frist for eftersyn og for udbedring af fejl 

eller mangler ved anlæg eller installationer. 

  Stk.3.  Grønlands Elmyndighed kan forbyde 

brugen af et elektrisk anlæg eller installatio-

ner, der ikke opfylder bestemmelserne om 

elsikkerhed. 
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kræve af en elforsyningsvirksomhed, at der 

foretages afbrydelse til den pågældende in-

stallation 

  Stk.4.  Grønlands Elmyndighed kan lade 

elforsyningen til elektriske anlæg eller instal-

lationer, der ikke opfylder krav til elsikker-

hed, afbryde eller kræve af en elforsynings-

virksomhed, at der foretages afbrydelse til 

det elektriske anlæg eller installation.” 

 

Stk. 2. Nukissiorfiit eller de af Nukissiorfiit 

bemyndigede personer skal mod forevisning 

af legitimation og uden retskendelse til en-

hver tid have adgang til alle stærkstrømsan-

læg samt alle lokaliteter, hvor der fremstilles, 

forhandles, oplagres eller benyttes elmateriel. 

 

11. § 11, stk. 2-3 affattes således: 

”  Stk. 2.  Grønlands Elmyndighed eller de af 

Grønlands Elmyndighed bemyndigede per-

soner har mod forevisning af legitimation og 

uden retskendelse til enhver tid have adgang 

til alle elektriske anlæg og installationer samt 

alle lokaliteter, hvor der fremstilles, forhand-

les, oplagres eller benyttes elmateriel. 

  Stk. 3.  Legitimation udstedes af Grønlands 

Elmyndighed.” 

 

 

Anlæg og drift af stærkstrømsanlæg 

12. Overskriften før § 14 affattes således: 

” Anlæg og drift af elektriske anlæg” 

 

  § 14.  Stærkstrømsanlæg skal etableres og 

drives i henhold til denne Landstingsforord-

nings bestemmelser. 

13. § 14 affattes således: 

”  § 14.  Elektriske anlæg skal etableres og 

drives i henhold til denne landstingsforord-

nings bestemmelser.” 

  § 20. For overtrædelse af §§ 6. 8-11, 13-14 

og 18 kan der idømmes bøde. 

  Stk. 2.  I regler, der udstedes i henhold til 

denne forordning, kan det fastsættes, at over-

trædelse kan  medføre bøde. 

  Stk. 3.  Er overtrædelsen begået af et aktie-

selskab, anpartsselskab, andelsselskab, en 

forening, en selvejende institution, en fond 

eller lignende, kan bødeansvar pålægges den 

juridiske person som sådan. 

  Stk.4.  Er overtrædelsen begået af hjemme-

styret, staten, en kommune eller et kommu-

nalt fællesskab, kan der pålægges hjemme-

styret, staten, kommunen eller det kommuna-

le fællesskab bødeansvar. 

14.  § 20 affattes således: 

”  Overtrædelse af § 11, stk. 1-2, og § 18 kan 

medføre foranstaltninger i form af bøde efter 

reglerne i kriminallov for Grønland. Med 

bøde foranstaltes endvidere overtrædelse af 

forbud udstedt i medfør af § 9, stk. 1 og 3, § 

10, stk. 2, samt undladelse af at efterkomme 

påbud fastsat i medfør af § 6, stk. 3, og § 10, 

stk. 3-4. 

  Stk. 2.  I forskrifter, der udstedes i henhold 

til denne forordning, kan det fastsættes for-

anstaltninger i form af bøde efter reglerne i 

kriminallov for Grønland. 

  Stk. 3. Hvor landstingsforordningen eller 

forskrifter udstedt i medfør af landstingsfor-

ordningen hjemler 
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fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en 

juridisk person efter reglerne i kriminallov 

for Grønland.   

  Stk. 4.  Bøder idømt i medfør af denne 

landstingsforordning eller regler udstedt i 

medfør af denne landstingsforordning tilfal-

der Landskassen.” 

 

  

§ 2  

 

Inatsisartutloven træder i kraft 1. juli 2019.  

 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Ændringerne er af teknisk karakter, hvorfor forslaget ikke forventes at have nogen konse-

kvenser for det offentlige. Grønlands Elmyndighed varetager allerede i dag administrationen 

af landstingsforordningen under bevillingen til Nukissiorfiit. Den nuværende bevilling til Nu-

kissiorfiit vil blive reduceret med et beløb, der svarer til driften af Grønland Elmyndighed, 

hvorefter Grønlands Elmyndighed får en selvstændig konto på finansloven.  

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for erhvervslivet.  

 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 

Forslaget har ingen konsekvenser for miljø, natur eller folkesundheden. 

 

6. Konsekvenser for borgerne 

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne. 

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 

Forslaget har ingen andre væsentlige konsekvenser. 

 

8. Høring af myndigheder og organisationer mv. 

Forslaget har i perioden 6. november 2018 til 4. december 2018 været i høring hos følgende 

høringsparter:  

Grønlands Erhverv. 

 

Forslaget har ligeledes været forelagt selvstyrets nettoejede selskaber Nukissiorfiit og Mittar-

feqarfiit. Grønlands Elmyndighed har ydet teknisk bistand i forbindelse med udarbejdelse af 

forslaget. 
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Forslaget har ligeledes i samme periode været offentliggjort på Naalakkersuisuts høringspor-

tal. 

 

Grønlands Erhverv og Mittarfeqarfiit har ingen bemærkninger til forslaget. Nukissiorfiit og 

Grønlands Elmyndighed er begge positive over for forslaget. 

 

Høringen giver ikke anledning til yderligere kommentarer. 
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Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

 

Til nr. 1 

Titlen tilføjes ” installationer” for at tydeliggøre, at landstingsforordningen ligeledes gælder 

for installationer. Herudover fjernes stærkstrøm, da dette begreb i visse tilfælde være misvi-

sende. Det tydeliggøres hermed, at forordningen gælder for alle elektriske anlæg. 

 

Til nr. 2 

Ændringen medfører, at det tydeligt fremgår, at Grønlands Elmyndighed er den kompetente 

myndighed i henhold til landstingsforordningen. 

 

Til nr. 3  

Bestemmelsen er en konsekvensrettelse som følge af indførelse af selvstyre i Grønland. 

 

Til nr. 4 

Bestemmelsen er en uddybning af den tidligere gældende definition i § 2. Bestemmelsen bli-

ver tydeligere og mere præcis, men har ikke til formål at udvide forordningens anvendelses 

område.  

 

Til nr. 5 

Bestemmelsen fastslår, at Grønlands Elmyndighed, ligesom i inatsisartutlov om gasanlæg, 

gasmateriel og krav om autorisation, kan fastsætte regler om autorisationskrav, uddannelses-

krav for arbejde med elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel samt reg-

ler om tilsyn med nye og eksisterende anlæg. 

 

Til nr. 6 

Bestemmelsen ophæves, idet den aldrig har anvendt i praksis. Naalakkersuisut kan i stedet 

indhente sagkyndig bistand, hvis dette er nødvendigt i forhold til at vurdere en klage over 

Grønlands Elmyndighed. 

 

Til nr. 7 

Bestemmelsen omformuleres som en konsekvens af, at administration af landstingsforordnin-

gen overgår til Grønlands Elmyndighed og bestemmelsens indhold dermed flyttes til andre 

dele af forordningen. Bestemmelsens nyaffattelse svarer til den danske elsikkerhedslov § 3 og 

angiver et generelt princip for udførelse af elektriske anlæg, installationer samt elektrisk ma-

teriel. 
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Til nr. 8 

Bestemmelsen svarer i vid udstrækning til den gældende § 6, men er blevet nyaffattet af hen-

syn til læsevenlighed.  

 

Det præciseres, at Grønlands Elmyndighed vil kunne fastsætte bestemmelser om sikkerheds- 

og kvalitetsstyringssystemer som en betingelse for autorisation. 

 

Bestemmelserne der fastsættes i medfør af § 6, vil i høj grad være knyttet op til en autorisati-

on. Og kan derfor i vid udstrækning betragtes som værende vilkår knyttet til opnåelse og be-

varelse af autorisation til at udføre og drive elektriske anlæg eller elektriske installationer. 

 

Til nr. 9 

Bestemmelsen svarer til den gældende § 8, stk. 1, dog således at det præciseres, at installatio-

ner ligeledes er omfattet af bestemmelsen. 

 

Til nr. 10 

Bestemmelsen svarer til den gældende § 9. Bestemmelsen nyaffattes af hensyn til læsevenlig-

hed i forbindelse med, at der ikke længere anvendes begrebet ”stærkstrøm”. 

 

Til nr. 11 

Ændringen er en teknisk ændring som følge af, at ”stærkstrøm” ikke længere anvendes. 

 

Til nr. 12 

Ændringen er en teknisk ændring som følge af, at ”stærkstrøm” ikke længere anvendes. 

 

Til nr. 13 

Ændringen er en teknisk ændring som følge af, at ”stærkstrøm” ikke længere anvendes. 

 

Til nr. 14 

Sanktionsbestemmelsen nyaffattes af hensyn til at have ensartede sanktionsbestemmelser. 

Herudover tilføjes, at idømte bøder tilfalder Landskassen. 

 

Til § 2 

 

Det foreslås, at inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2019. 

 


