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Retningslinjer for opsætning af udendørs el. 
 

Formål: 
 

Dette dokument er et bilag til råderetskataloget, og beskriver retningslinjerne for 
opsætning af udendørs stik på bagside facade, i Gurrelund & Bjerrelund. 
 

Krav: 
 

Der skal altid ansøges skriftligt til råderet i bo-vest, om opsætning af udendørs stik, og 
samledåser. raaderet@bo-vest.dk  
Godkendte placeringer skal bruges. Alle udendørskontakter, og dåser skal være 
forsynet med jord. Alle kontakter og samledåser skal som minimum have IP44 
klassifikation. 
 

Særlige Krav: 
 

Der skal oprettes en separat gruppe i tavlen, til udendørs el. Der er ligeledes krav om 
autorisation til el-installatør.  
 

Lys i forhave: 
 
Ved montering af ekstra lyskilder i forhaven, udover den der allerede er monteret, skal 
der søges herom, samt optegnes placering. Der er ligeledes krav om autorisation til 
el-installatør. 
 

Lys i baghave: 
 
Montering af lyskilder i baghave, og/eller på evt. terrasse, skal der ansøges, og 
placeringer skal optegnes. Der er ligeledes krav om autorisation til el-installatør. 

 
Bemærkninger: 
 

Lyset fra ekstra monteret lamper, må ikke være til gene for de omkringliggende 
beboere. 
Der kan komme krav om reetablering, i tilfælde af brud på en eller flere regler, i 
forbindelse med montering. 
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Placering. 
 

På billedet herunder er godkendte placeringer af kontakter på facaden mod 
baghaven. 
 

 
 

Der må maks opsættes 3 af følgende 4 udtag. 
Position 1 er tiltænkt samledåse, til evt. montering af elektrisk markise. 
 
Ved opsætning af lukket terrasse, kan der fraviges fra placeringer, og antallet af 
kontakter, kan ligeledes øges. 

 
 
Revision: 
 

04-10-2021 Nyt Dokument. 

10-05-2022 Nyt punkt. ”lys i baghave” 

  

 

1 

2 3 4 

mailto:tmg15best@gmail.com
mailto:tmg15@bo-vest.dk

