GASSIKKERHED
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Sikkerhedsstyrelsen
informerer
Den 21. april trådte de nye gassikkerhedsregler i kraft. Det er en
modernisering og forenkling af gasloven og gasreglementet.
Sæt dig ind i de nye gassikkerhedsregler
De nye danske regler træder i kraft
samtidig med en ny gasapparatforordning fra EU. Dog har bekendtgørelserne om gasinstallationer,
gasanlæg og gasdistributionsselskaber en overgangsperiode, før det er
et krav for en virksomhed at følge
de nye regler.
”Siden nogle af de nuværende
regler blev til i 1990’erne, er der
sket en stor udvikling i, hvordan vi
anvender gasser. Der er også sket en
udvikling i, hvordan EU og vi skriver
lovgivning, og målet for de nye
gassikkerhedsregler har været, at de
skal være funktionsbaserede med
færre regler og dermed færre byrder
for erhvervslivet. Men vi skal fortsat
have et rigtigt godt sikkerhedsniveau på gasområdet i Danmark”,
siger kontorchef Jan Møller Mikkelsen fra Sikkerhedsstyrelsen.
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Generelle og konkrete krav
Fælles for gassikkerhedsloven og alle
bekendtgørelser er, at de fastsætter nogle generelle sikkerhedskrav,
som altid skal efterleves. Derudover
stilles der i hver bekendtgørelse
konkrete krav til det emne, som
bekendtgørelsen dækker.
Der er i alt fem nye bekendtgørelser:
• Bekendtgørelse om gasanlæg
• Bekendtgørelse om gasinstallationer
• Bekendtgørelse om gasdistributionsselskaber
• Bekendtgørelse om gaskvalitet
• Bekendtgørelse om gasmateriel
Derudover er autorisationsbekendtgørelsen blevet ændret, så den er i
overensstemmelse med gassikkerhedsloven.
De fleste af de nye bekendtgørelser er trådt i kraft fra 21. april 2018.

For bekendtgørelserne om gasinstallationer, gasanlæg og gasdistributionsselskaber er der en overgangsperiode frem til 31. december 2019,
før det er obligatorisk at følge dem.
Dog skal nyetablerede gasdistributører fra starten følge bekendtgørelsen om gasdistributionsselskaber.
”Overgangsordningerne skal
sikre, at projekterede gasinstallationer og gasanlæg kan gøres færdige
efter de samme regler, som de er
projekteret efter, så der ikke er virksomheder, der kommer i klemme,”
siger Jan Møller Mikkelsen.
Der er mere information om de
nye regler og link til gassikkerhedsloven og bekendtgørelserne på
Gassikkerhedsregler.dk. Det er er
en del af Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, Sik.dk, og der vil løbende
komme mere materiale, bl.a. vejledninger, på siden.

Gasapparatforordningen
• Kun gasapparater og fittings, der lever op til kravene i
forordningen, må bringes i omsætning.
• Forordningen omfatter alle gasapparater, uanset om de kan
varme over eller under 105 grader.
• Fittings, dvs. alle løsdele til gasapparater, skal CE-mærkes.
• CE-certifikater gælder kun ti år.

Væsentlige
ændringer i de
nye regler

Gasloven
• Sikkerhedsstyrelsens myndighedsområde er blevet præciseret,
bl.a. mht. biogas og fyldestationer, og at loven gælder både
gasinstallationer, gasanlæg og gasmateriel inkl. gasrør.

Bekendtgørelse om gasanlæg
• Man skal ikke længere have godkendelse af et gasanlæg.
Derimod skal man anmelde til Sikkerhedsstyrelsen, at man
påbegynder opførelse af et nyt gasanlæg, og man skal også
anmelde det, inden man sætter et anlæg i drift.
• Tilsyn bliver risikobaserede, så kontroltrykket bliver mindre end
tidligere.

Bekendtgørelse om gasinstallationer
• Gasinstallationer er blevet opdelt i 11 klasser med relevante
sikkerhedskrav.
• Grænsen for kulilteindhold ved en forbrænding er sænket og
må ved normal drift ikke være højere end 500 ppm, korrigeret
for luftoverskud.
• Der stilles funktionskrav til samlinger af gasrør og ledninger.
• Aftræk betragtes fremover som en byggevare, og der er ikke
krav om, at det skal være godkendt sammen med kedlen.
• CE-certifikater gælder kun ti år.

Bekendtgørelse om gasdistributionsselskaber
• Selskabet skal have et certificeret kvalitetsledelsessystem.
• Der er blevet mulighed for at etablere sig som flaskegasdistributør med begrænset forretningsområde.

Bekendtgørelse om gaskvalitet
• Der er især sproglige ændringer i forhold til gasreglementets
afsnit C12.

Bekendtgørelse om gasmateriel
• Dækker alt materiel, både det, der er omfattet af gasapparatforordningen, og det, der ikke er.
• Kravet om DG-mærkning findes ikke længere.
• En fabrikant kan selv udføre test, forudsat at testen kan dokumenteres.

Autorisationsbekendtgørelsen
• Farlige hændelser skal indberettes til Sikkerhedsstyrelsen.
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