
Vilkår for henvendelser om nye tilslutninger 
Screeningsfase 
TREFOR El-net besvarer konkrete kundehenvendelser indenfor 10 arbejdsdage. 
En konkret henvendelse indeholder, som minimum, nedenstående beskrevet 
nødvendige dokumentation. Hvis der er valgt en el-installatør til projektet, skal 
henvendelsen ske via installationsblanket.dk. Hvis der ikke er valgt en el-
installatør, skal henvendelsen sendes til TREFOR ved at udfylde formularen på 
https://trefor.dk/elnet/el-installatoer/tilslutning/nye-projekter.  

Teknisk afklaring 
TREFOR El-nets behandlingstid vil typisk være 5 uger.  
Behandlingen påbegyndes først ved modtagelse af nedenstående 
dokumentation. 

Nødvendig dokumentation (leveres af bygherre/kunde) 
• Projektbeskrivelse
• Kortmateriale og situationsplan som DWG-fil i UTM32-format
• Foreløbig/forventelig detailtidsplan
• Kundeoplysninger eks. firmanavn, CVR-nummer, 

faktureringsadresse, kontaktperson, etc.

NB! Behandling påbegyndes tidligst ved modtagelse af 
fyldestgørende dokumentation. 

Etableringsfase 
• Ved etablering af en eventuel ny netstation skal der friholdes minimum 

5x5m.
• Der skal gennem autoriseret el-installatør indsendes korrekt udfyldt 

tilmeldingsblanket med angivelse af det ønskede leveringsomfang, 
spændingsniveau, stikledningskonfiguration og beskyttelsesudstyret for 
disse. Tilmeldingsblanketten påføres ønsket leveringsdato.

• Er installationen så stor at der skal opsættes strømtransformermåler, så 
skal der fremsendes en verificeret tavletegning sammen med 
tilmeldingsblanketten.

• Informationer på eventuelle rådgivere og øvrige aktører i projektet/pladsen 
skal fremsendes.

• Bygherre eller dennes rådgiver skal forud for opstart af etableringsarbejdet 
sikre alle nødvendige myndighedstilladelser som for eksempel brand, 
kommune og fredning.

• Opførelse af en eventuel ny station sker vederlagsfrit på et areal, som 
stilles til rådighed af ejer/bygherre. Der udbetales engangserstatning med 
udgangspunkt i Landsaftale for landbrugsjord. Bygherre sørger, forud for 
etableringen, for rydning, klargøring, planering til færdig terrænkote samt 
etablering af en blivende kørefast vej til etableringsområdet.

• Såfremt anlægsarbejdet udføres udenfor normal arbejdstid, under 
ugunstige vejrforhold, i vinterperioden (med deraf følgende 
vinterforanstaltninger), i
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områder med højt/forhøjet grundvandsspejl, etc., så opkræves 
alle ekstraomkostningerne hos bygherre.  

• Det indbyggede materiel, anlæg og jordarbejde henstår for kundens 
ansvar i byggeperioden og udbedring af skader vil ske for dennes 
regning.


