
Vilkår for henvendelser om tilslutning af udstykninger 
Screeningsfase 
TREFOR El-net besvarer konkrete kundehenvendelser indenfor 15 arbejdsdage. 
En konkret henvendelse indeholder, som minimum, nedenstående beskrevet 
nødvendige dokumentation. Alle henvendelser sendes til TREFOR ved at udfylde 
formularen på https://trefor.dk/elnet/el-installatoer/tilslutning/nye-projekter.  

Teknisk afklaring 
TREFOR El-nets behandlingstid, inden ledningsejermødet, vil typisk være 6 uger. 
Behandlingen påbegyndes tidligst ved modtagelse af nedenstående 
dokumentation. 

Nødvendig dokumentation (leveres af bygherre) 
• Projektbeskrivelse
• Facade- og principtegninger
• Opgørelse over antal af boligenheder (anvendelse og størrelse)
• Adresseliste
• Kortmateriale og situationsplan som DWG-fil i UTM32-format
• Foreløbig/forventelig detailtidsplan
• Bygherreoplysninger(udstykkers) eks. firmanavn, CVR-nummer, 

faktureringsadresse, kontaktperson, etc.
• Indkaldelse til koordinerende ledningsejermøde for alle relevante 

ledningsejere (skal ske med minimum 6 ugers varsel)
• Informationer for eventuelle rådgivere og øvrige aktører i projektet/pladsen
• Dokumentation for vedtaget lokalplan og bevilget byggetilladelse for 

projektet

NB! Behandling påbegyndes tidligst ved modtagelse 
fyldestgørende dokumentation. 

Etableringsfase 
• Indkaldelse til opstartsmøde vedrørende gravearbejdet skal sendes 

minimum 14 dage før gravearbejdet igangsættes. Graveentreprenør, 
pladsentreprenør og alle bløde ledningsejere deltager.

• Vær specielt opmærksom på at der først kan bestilles måleropsætning, når 
der er spænding på stikledningerne, tilslutningsbidraget er betalt og der er 
valgt en elleverandør.

• Der tages forbehold for opkrævning af ekstra omkostninger hos bygherre, 
hvis det viser sig at opgravet jord er forurenet eller på anden måde ikke kan 
genanvendes til indbygning og sikring af kabelanlægget.

• Bygherre skal anvise egnet oplagsplads for overskudsjord i 
byggemodningen.

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

https://trefor.dk/elnet/el-installatoer/tilslutning/nye-projekter


• Bygherre forestår og afholder alle udgifter til nedlægning af underføringsrør 
under befæstede arealer før disse etableres. Udførslen koordineres med 
ledningsejerne. Rør leveres af ledningsejer.

• 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 områder med højt/forhøjet grundvandsspejl, etc., 
så opkræves alle ekstraomkostningerne hos bygherre.

• Hvis ovenstående nævnte kriterier samt tilbudsbrevets kriterier for 
arbejdets udførelse ikke er indfriet (eksempelvis rydning, planering, 
koordinering i henhold til tidsplan) vil bygherre blive opkrævet 
ledningsejerens deraf følgende ekstraomkostninger. Etableringsarbejdet 
stilles i bero indtil der er truffet endelig aftale omkring 
ekstraomkostningerne.

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

• Installationerne tilmeldes af den valgte el-installatør, som arrangerer 
måleropsætning, når installationerne er klar til dette. Der skal være 
spænding på målerklemrækken, betalt tilslutningsbidrag og valgt en 
elleverandør.


