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Afgrænsning af elinstallatørlovens anvendelsesområde i relation til 
montage, sammenkobling og tilkobling af solcelleinstallationer 
 
Montage og sammenkobling af de enkelte dele af en solcelleinstallation, 
som udgør ét samlet produkt, er ikke omfattet af elinstallatørlovens 
bestemmelser, såfremt der foreligger en beskrivelse af montagen og 
sammenkoblingen. 
 
Sammensættes en solcelleinstallation af en række forskellige produkter, 
hvor der ikke foreligger en samlet beskrivelse af montage og 
sammenkobling, er sammenkoblingen og montagen af den samlede 
solcelleinstallation forbeholdt autoriserede elinstallatører samt personer 
og virksomheder, der som erhverv producerer, reparerer og vedligeholder 
solcelleinstallationer. Dette følger af elinstallatørlovens 3, stk. 2. 
 
Det bemærkes, at bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen skal 
overholdes, uanset hvem der monterer og sammenkobler anlægget. Der 
henvises særligt til afsnit 6, kap. 55 og afsnit 6A, kap. 712.  
 
Tilkoblingen af solcelleinstallationen i gruppetavlen er altid 
autorisationskrævende arbejde. Dette følger af elinstallatørlovens § 2, nr. 
1, jf. § 3, stk. 1.  Tilkoblingen til den faste installation sker ved det første 
punkt, hvor solcelleinstallationen producerer elektricitet, der er egnet til 
at forsyne den faste installation (dvs. 230/400 V AC). Dette punkt vil 
typisk være ved solcelleinverterens afgangsklemmer. 
 
Når anlægget er opsat og fast tilsluttet, må reparation og vedligeholdelse 
kun udføres af autoriserede elinstallatørvirksomheder samt af personer og 
virksomheder, der som erhverv producerer, reparerer og vedligeholder 
solcelleinstallationer. 

En autoriseret elinstallatørvirksomhed kan lovligt tilkoble en 
solcelleinstallation, som virksomheden ikke selv har monteret eller 
sammenkoblet. 
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Som hovedregel påtager hverken den personligt autoriserede eller den 
autoriserede virksomhed sig ansvaret for lovligheden af 
solcelleinstallationen ved at tilkoble denne. 
 
Finder den personligt autoriserede eller hans personale under deres 
arbejde fejl eller mangler ved en solcelleinstallationen uden at afhjælpe 
disse, skal de gøre ejeren eller brugeren bekendt med disse og med den 
fare og det ansvar, som er forbundet med ikke at lade fejl eller mangler 
afhjælpe. 
 


