
 
 

 

 

Kære installatør 
  

Som el-installatør i TREFOR El-nets forsyningsområde ønsker vi at informere dig om nye regler og tiltag i TREFOR El-

nets område. 

  

Flexafregning - en ny afregningsmetode 
Pr. 1. december 2017 åbnede markedet for en ny afregningsmetode kaldet flexafregning.  

Flexafregning er en del af den grønne omstilling, og er et vigtigt tiltag, for at vi i Danmark kan opnå regeringens mål 

for vedvarende energi samt bedre udnyttelse af el-nettet. 

  

Flexafregning indebærer at alle kunder i fremtiden kan timeafregnes. Det betyder, at deres strømforbrug registreres 

time for time, og at kunderne får mulighed for at betale det, som strømmen koster i den pågældende time. Når 

vinden blæser, produceres der meget strøm, og derfor er strømmen billig. Med flexafregning får forbrugeren et 

økonomisk incitament til at bruge strømmen mere fleksibelt, afhængigt af hvornår den er billig – deraf navnet ’flexa-

fregning’. 

  

Flexafregning skal erstatte alle skabelonafregnede målepunkter senest med udgangen af 2020. 

Hos TREFOR El-net konverterer vi i denne periode løbende målepunkter til flexafregning. 

  

Ved at klikke her, kan i finde yderligere information om flexafregning. 

  

Med dette nye tiltag stilles der desuden større krav til at netselskaberne kan levere måledata til DataHub. 

Det betyder helt konkret at senest 5 arbejdsdage efter aktivering af elmåleren, skal måleren sende forbrugsdata på 

timeniveau til DataHub for det pågældende forbrugsdøgn. 

  

Hvad betyder det for dig? 

For at vi kan lykkes med vores forpligtelser i forhold til flexafregning har vi derfor 3 indskærpelser, som vi ønsker at 

gøre opmærksom på: 

  

 Ved udlevering af elmålere fra TREFOR El-net skal måleren sættes til spænding samme dag, som denne udle-

veres. Også selvom der ikke er forbrug på installationen.  

 Er der behov for at afbryde spændingen til en elmåler, bedes du kontakte TREFOR El-net inden afbrydelse på 

telefon 7933 3333. 

 Nedtagne elmålere skal afleveres hurtigst muligt til TREFOR El-net og senest 4 dage efter nedtagning. 

  

 Ved tvivlstilfælde bedes i altid kontakte TREFOR El-net på telefon 7933 3333. 

  

Kommunikation til elmålere 
TREFOR El-nets målere sender hver nat forbrugsdata hjem via telefonnettet. Hvis elmåleren placeres i fx kælder eller 

teknik-rum med armerede vægge, oplever vi ofte problemer med kommunikationen til målerne.  Vi ønsker derfor at 

indskærpe kravet i Fælleregulativet § 13.5 angående etablering af føringsvej til fjernaflæsningsformål. Således at vi 

https://energinet.dk/El/Private-elkunder/Flexafregning


 
 

 

nu altid kræver, at der etableres en føringsvej i fx boligblokke. Dermed har vi mulighed for at installere udvendig 

antenne(r) og samtidig sikre en mere tilfredsstillende løsning for kunden.  

Giver ovenstående anledning til spørgsmål bedes i kontakte TREFOR El-net på telefon 7933 3333. 

 

Installationsblanket 
Vi oplever desværre svingende kvalitet i tilmeldingerne på installationsblanketten. Vi bruger mange ressourcer på at 

følge op på disse, og vi vil derfor præcisere vigtigheden af, at i kontrollerer blanketterne inden indsendelse. 

  

Behandlingstiden for en tilmelding er ca. 5 arbejdsdage.  

Bestilling af en måleropsætning kan først ske efter eventuel betaling af tilslutningsbidrag er modtaget, og det er 

registreret, at der er valgt elleverandør.  

Anmodning om måleropsætning skal ske senest 5 arbejdsdage før ønsket opsætningsdato, og er først gældende fra 

det øjeblik vi har modtaget en fyldestgørende tilmelding. Ved tilmelding af mere end 10 måleinstallationer, skal vi 

have besked senest 10 arbejdsdage før ønsket opsætningsdato på tlf. 7933 3333.  

  

Hvis en elmåler kan udleveres, skriver vi det i blanketten under "anvisning". For at undgå forgæves kørsel og ventetid, 

er I velkomne til at ringe på tlf. 7933 3333 for at få den lagt klar. 

  

2 tilmeldinger for nye installationer med solcelleanlæg 

Tilmelder i en ny installation med et solcelleanlæg, skal der laves to tilmeldinger. Én for selve installationen og én for 

solcelleanlægget.  

  

TREFOR El-nets hjemmeside 
På TREFOR El-nets hjemmeside er det nu muligt at finde et online webkort med placering af kabelskabe og 10/0,4 kV 

transformerstationer. Du kan gå til webkortet ved at klikke her. 

  

Nyt fællesregulativ 2017 
I 2017 kom der et nyt Fællesregulativ med to nye afsnit:  

 

 Batterianlæg skal tilmeldes til netselskabet 

Batterianlæg skal fra den 1. juni 2017 tilmeldes til netselskaber. Viden om, hvor batterierne sidder i nettet, og 

hvor store de er, har stor betydning for dimensionering og styring af de lokale El-net. Det er derfor nu et krav, 

at batterier skal tilmeldes til netselskabet. 

  

 Undtagelse til krav om uhindret adgang til måler 

Der er lavet en undtagelse for kravet i §14.2 om, at alle nye målere skal opsættes med uhindret adgang. Und-

tagelsen gælder eksisterende installationer med selvstændigt leveringsomfang, hvor der etableres en ekstra 

måler for måling af forbrug til fx varmepumpe eller opladning af elbil. Det er nu tilladt, at have en ekstra måler 

undtagelsesvist placeret sammen med installationens eksisterende elmåler, selv om denne ikke er placeret 

med uhindret adgang. 

  

Fælleregulativet kan downloades ved at klikke her. 

https://treforelnet.dk/Elnet/Drift/Webkort
https://www.danskenergi.dk/udgivelser/faellesregulativet-2017-tilslutning-elektriske-installationer-brugsgenstande


 
 

 

  

Priser for 2018 
TREFOR El-nets priser for 2018 er nu tilgængelige på vores hjemmeside, og kan findes ved at klikke her. 

 

Fælles fyraftensmøde 
Vi har tidligere afholdt fyraftensmøde for el-installatører her i området. Dagsordenen til et møde kan være mange, 

og vi modtager derfor gerne jeres inputs til en eventuel dagsorden.  

Hvis der er behov for endnu et fyraftensmøde, bedes i sende en tilbagemelding til Casper Schmidt på casc@trefor.dk, 

og gerne med emner til drøftelse. 

  

Med venlig hilsen 

TREFOR El-net A/S 

 

https://treforelnet.dk/Elnet/Priser-Elnet/Priser

