
 

Kære El-installatør i TREFOR El-nets 
forsyningsområde 
  

Krav om for-sikring bortfalder 
TREFOR El-nets krav om at der skal etableres for-sikringer før eller efter måleren i installationer til og med 
63 ampere afskaffes pr. 1. januar 2021. 
Det sker for at ensrette vores krav med andre netselskaber i Danmark, og som følge af at vi via de 
fjernaflæste elmålere kan overvåge eventuelle overskridelser af det tilkøbte leveringsomfang.  
  
Som en konsekvens af at der ikke længere stilles krav om for-sikring, er det nu op til dig at angive hvilken 
stikledningssikring i ønsker i kabelskabet. Dette indtastes i "Stikledning ”-fanen på installationsblanketten.  
I er selvfølgelig fortsat velkommen til at benytte jer af for-sikringer. Det er blot ikke et krav vi vil stille. 
  

Manglende eller ukorrekte oplysninger ved tilmeldinger på 
Installationsblanketten.dk 
TREFOR El-net oplever fortsat en del udfordringer med at installatørvirksomhederne opretter blanketter 
med manglende eller ukorrekte oplysninger. Ligeledes halter det også med at få indtastet de tekniske 
oplysninger som, ønsket ampere rettighed/sikring, stikledningsoplysninger og oplysninger på 
kabelskabsnummer. 
  
Ved ændring af tilslutningsforholdende for en bestående installation er det vigtigt at oplyse 
installationsnummeret, målernummer eller aftagernummeret på blanketten. Derudover vil alle 
supplerende oplysninger være en hjælp ved behandling af blanketterne. 
  
Udfordringerne er størst ved angivelse af installationsadressen. Her er det vigtig at den indtastede adresse 
er en DAR valideret adresse, hvilket betyder, at adressen er registreret i de offentlige registre. Dette kan 
installatørvirksomhederne selv kontrollere på hjemmesiden www.danmarksadresser.dk.  
  
Der kan være tilfælde hvor det ikke muligt at oplyse en DAR valideret adresse, fx ved tilmelding af 
pumpestationer der er placeret langt fra byzone og bebyggelse. Her oplyses nærmeste adresse/vejnavn 
suppleret med GPS koordinater. Derved er det mulig efterfølgende at spore installationens placering. 
  
TREFOR El-net bruger for meget tid på at søge efter korrekte oplysninger, og derfor vil processen blive 
strammet op. Dette medfører, at blanketter der ikke indeholder korrekte oplysninger må afvises, og 
installatøren skal herefter indmelde en ny blanket. 
  

Tilslutningsrettighed tilkøbes udelukkende som Ampere med reference i 
lavspændingsnettet 
TREFOR El-net har hidtil praktiseret at tilslutninger over 125 A, tilkøber en rettighed i kW fremfor ampere. 
Denne praksis ændres pr. 1. januar 2021 til at alle tilslutninger afregnes pr. ampere 
  
Dette sker ligeledes for at ensrette vores procedurer med de øvrige netselskaber og for at sikre at kunderne 
har et incitament til at sikre en god cos(𝜑). Husk at det er ejers ansvar at tilrette installationen så Cos(𝜑) 
overholdes! Og det må i som installatør hjælpe kunden med. 
Med de fjernaflæste elmålere har vi mulighed for at overvåge cos(𝜑) i nettet, og vi forventer at have fokus 
på dette i den kommende tid. 
  

http://www.danmarksadresser.dk/


 

Nye typer tilslutningsbidrag 
Vi har metodeanmeldt nye typer tilslutningsbidrag til Forsyningstilsynet, som forventeligt træder i kraft pr. 
1. januar 2021.  
Tilslutningsbidragene følger herunder og priserne for de enkelte kategorier, vil fremgå på vores 
hjemmeside fra den 1. januar 2021.  

Kundekategori Anvendelse af Elinstallation  Leveringsomfang 

Små installationer Mindre elforbrugende Elanlæg (maksimalt 1.000 W) der tilsluttes 

direkte i det eksisterende Distributionsnet. 

1,5 A ved 3 faser 

4,5 A ved 1 fase 

Ungdoms/ældrebolig Ungdoms-, ældre- og plejeboliger på maksimalt 65 m2. 10 A 

Kolonihavehuse Kolonihavehuse 16 A 

Standardlejlighed 

Stor Lejlighed 

Lejligheder, dvs. boliger i bygninger med mere end to etager, i 

byzoner. 

16 A for std. lejlighed 

25 A for stor lejlighed 

Rækkehuse Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse og sammenbyggede boliger i 

bygninger med en eller to etager i byzoner. 

25 A 

Parcel/fritidshuse Parcelhuse og fritidshuse i byzoner. 25 A 

Erhverv C-niveau 

Erhverv B-niveau 

Virksomheder, institutioner, ladestandere mm.: leveringomfang 

indtil 25 A tilsluttet på B & C-niveau. 

25 A 

  
Bemærk at det særlige tilslutningsbidrag for ladestandere i offentligt rum bortfalder 31. december 2020. 
  
Hvis Forsyningstilsynet ikke godkender de nye typer priserne inden årsskiftet, fortsætter vi med de 
nugældende typer og prisregulerer priserne til 2021. 
  

Juleferie 
I kundetilslutning holder vi ferie i dagene imellem jul og nytår, og I kan derfor ikke forvente sagsbehandling 
eller at telefonen besvares i disse dage. 
  
I ønskes alle en god jul og et godt nytår. 
  

Med venlig hilsen 
TREFOR El-net A/S 


