
A/B HUMLEGÅRDEN 
 

Bestemmelser om el-renovering af lejligheder i AB Humlegården 
 

Følgende er en gennemgang af den obligatoriske el-renovation ved overtagelse af en andelslejlighed i A/B 
Humlegården, under forudsætning af at en sådan ikke er foretaget af tidligere andelshaver. 
El-renoveringen er et krav A/B Humlegården har lavet for at højne bygningens standard og sikkerhed samt for 
at få ensartede installationer fra lejlighed til lejlighed.  
 
Ved overtagelsen opkræver andelsforeningen et acontobeløb på 15.000 kr. til dækning af el-renoveringen. El-
renoveringen kan koste mindre end dette og differencen udbetales efter endt arbejde til andelshaver. El-
renoveringen skal foregå i direkte forbindelse med overtagelsen, såfremt andet ikke er aftalt med bestyrelsen. 
Sker dette ikke vil A/B Humlegården foranledige arbejdet udført. 
 
Da renoveringen foregår for andelshavers regning, er denne selvfølgelig frit stillet med hensyn til valg af 
autoriseret el-installatør. Installatøren skal ved underskrift og firmastempel dokumentere, at nedenstående 
krav samt øvrige gældende regler i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsens og Fællesregulativet er fulgt.  
Den underskrevne kvittering eller godkendelse afleveres til ejendommens bestyrelse eller vicevært. 
 
Hvis det ønskes kan A/B Humlegården anbefale håndværkere der er vant til at arbejde i ejendommen og som 
lever op til foreningens kvalitets- og priskrav. 
 
A/B Humlegårdens krav til el-renovering: 

1. Tavlen skal være forberedt til en 3 faset måler. Endvidere skal der være ekstrabeskyttelse i kraft af 
3 faset HPFI-afbryder, som skal være monteret i en tavle af minimum størrelsen UG6.  

2. Alle ledninger skal være udskiftet fra GL eller VL(1913), til PVL eller kabler der opfylder 
Stærkstrømsbekendtgørelsens krav. 

3. Alle afbrydere og stikkontakter skal være af typen NES, minitangent eller fabrikater af nyere dato 
herunder oftest Fuga. 

4. Alle lampesteder (Udtag) skal være af plastmateriale. Dvs. porcelænsrosetter skal udskiftes. 

5. Foreningen kræver endvidere min. to stikkontakter pr. rum, dog ikke entre og toilet 

Med venlig hilsen  A/B Humlegården 

Til brug for el-installatør: 

El -installationerne i lejlighed ________________________________________________   er udført/ 
godkendt i overensstemmelse med ovenstående krav og regler.  

Dato_______________       

 

Underskrift og Firmastempel_____________________________________________________________ 

HUSK at vedlægge regning så den eventuelle difference kan tilbagebetales.                                                         

 

Godkendt af A/B Humlegårdens bestyrelse: dato_________   Underskrift__________________________ 


