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Indledning 
Retningslinjerne er udarbejdet af TREFOR El-net A/S og er et tillæg til TREFOR 
El-nets Tilslutningsbestemmelser 2016 og gælder for alle installationer, som 
tilsluttes i TREFOR El-nets område. 

Tilslutningsbestemmelser og Retningslinjer er anmeldt til Forsyningstilsynet. 
Begge dokumenter findes på TREFOR El-nets hjemmeside og dermed også 
tilgængelige for kunden. 

Læsevejledning 
Henvisninger fra Tilslutningsbestemmelserne er gengivet i dette dokument med 
kursiv skrift og nummereringen af Retningslinjerne følger numrene i 
Tilslutningsbestemmelserne. 



2.7.4 Placering og flytning af Elmålere 
Elmåleren skal være lettilgængelig og må ikke placeres i et toilet- eller baderum 
eller på lofter uden fast trappe. Placeringen skal i øvrigt være i overensstemmelse 
med Netselskabets retningslinjer og Fællesregulativet. 

Ved målertavler placeret i offentligt areal (fx ved veje og fortove) kan det tillades, 
under særlige omstændigheder (fx ved vejtekniske anlæg, antenneforstærkere og 
gadelys), at der kan ses bort fra Fællesregulativets afsnit 16.1 om overkant af 
klemrække for målertilslutning der skal være 0,5 – 1,5 meter over færdigt terræn. 

Dispensationen kan gives i de tilfælde, hvor målerskabet står umiddelbart opad en 
eksisterende installation og det vurderes, at et målerskab med klemrække for 
målertilslutning i 500 mm højde over færdigt terræn skæmmer i bybilledet. 

Kontakt TREFOR El-net ved tilmelding af installationen for dispensation til 
højdebestemmelserne.  

3.1 Nettilslutning og ændringer heraf 
Nettilslutning og ændringer heraf sker efter retningslinjer mm. fastsat af 
Netselskabet og i Fællesregulativet.  

Installationer over 3 x 63A til og med 3 x 1200A    
Tavlens (målesektionens) indgangsafbryder skal enten være forsynet med 
knivsikringer eller være en maksimalafbryder.   
Ved anden type indgangsafbryder aftales dette med netselskabet i hvert enkelt 
tilfælde.  

Maksimalafbryderen kan anvendes som tarifgrundlag og indstilles 
af leverandøren/elinstallatøren. Den indstillede værdi fastsættes 
til en størrelse delelig med 10.      

Maksimalafbryderen plomberes af netselskabet.    

Tavler over 3 x 1200A skal udføres efter aftale med netselskabet i hvert 
enkelt tilfælde. 

Sprinkleranlæg 
Sprinkleranlæg tillades tilsluttet før indgangsafbryder. Anlæggets elforbrug 
skal registreres over særskilt måler.      
Tilslutningsbidrag beregnes efter sprinkleranlæggets påstemplede effekt. 
Minimum dog 25A.   



3.1.11 Arbejder på eller nær ved lavspændingsforsyningsanlæg under 
spænding (L-AUS) 
Udførelse af forskellige arbejder, der er underlagt stærkstrømsbekendtgørelsens 
LAUS-bestemmelser, må foretages af en autoriseret elinstallatørvirksomhed efter 
nærmere aftale med Netselskabet. 
Det tillades at følgende arbejder udføres i TREFOR El-nets forsyningsområde: 

• Udskiftning af stiksikringer (se bilag 1)
• Tilslutning og fjernelse af stikledning i 

kabelskab



Bilag 1 Udskiftning af stikledningssikringer 
Har en elinstallatør udskiftet stikledningssikringer i kabelskabe for TREFOR, 
betaler TREFOR installatøren efter regning pr. sted inklusiv kørsel  

Før installatøren rykker ud:  
Hvis en kunde har kontaktet sin el-installatør og meddelt en fejl, refunderer 
TREFOR installatørens udgifter for sikringsudskiftningen i kabelskabet.  

Det er dog en forudsætning at el-installatøren før udrykning kontakter 
TREFOR for oplysninger om eventuelle 10 kV-fejl eller anden afbrydelse i 
området.  

Telefonnummer til vagten er 79 33 34 35.  

Leveringsgrænse i henhold til tilslutningsbestemmelserne. 

TREFOR betaler ikke for:  

1. Udskiftning af stikledningssikringer der er sprunget på grund af 
overbelastning, defekte kabelstikledninger
eller årsager, der kan henregnes til kundens egen installation.
2. Skader forvoldt af kunden eller dennes husstand.
3. Sikringer for elhegn.
4. Udkald på grund af HFI-relæer m.v.

Bemærk: Overbrændte stikledningssikringer erstattes normalt med samme 
størrelse. Dog skal samtlige stiklednings-sikringer udskiftes til 50 A ved 
installationer med indvendig 25 A forsikring. Stikledningssikringer på mindre end 
35 A må kun anvendes, hvor kabelstikledningens dimension er mindre end 6 mm2 
kobber.  

HUSK! Regninger fremsendes ultimo måneden til TREFOR. 

Der skal altid fremsendes en elektronisk installationsblanket pr. sted. 
www.installationsblanket.dk  
Regninger uden tilhørende installationsblanket, vil ikke blive honoreret. 

Regninger, med angivelse af dato og adresse for udkald, stiles til: 

TREFOR El-Net A/S 
Kokbjerg 30 
6000 Kolding 




