Overdragelse fra
driftsansvarlig virksomhed
til autoriserede elinstallatørvirksomhed
i henhold til
”Bekendtgørelse om sikkerhed for drift
af elektriske anlæg”

Generel tilladelse

1.

Formål
Den generelle tilladelse giver autoriserede elinstallatører tilladelse til at udføre nærmere specificerede opgaver i N1 A/S’ lavspændingsnet.

2.

Gyldighedsområde
Tilladelsen gælder for alle opgaver, der kan forekomme i forbindelse med de
nævnte specificerede opgaver.

3.

Generel tilladelse
Det tillades autoriserede elinstallatører at udføre følgende opgaver:

4.



Tilslutning og fjernelse af stikledninger i kabelskabe og master (Se
bilag 1).



Udtagning og isætning af stikledningssikringer i kabelskabe og master (Se bilag 2).

Elinstallatørens ansvar
Elinstallatøren skal sørge for, at opgaverne udføres i overensstemmelse
med EN 50110 samt gældende ”Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af
elektriske anlæg”.
Elinstallatøren skal sørge for, at der er egnet personale, udstyr og værktøj til
rådighed til at udføre de nævnte opgaver.
Elinstallatøren skal i fornødent omfang udpege sagkyndige personer til at
udføre de nævnte opgaver.
Ved rekvirering af fremmed personale til de nævnte opgaver har elinstallatøren det samme ansvar for dette personales sikkerhed under udførelse af
opgaverne, som blev det udført af elinstallatørens egne medarbejdere.
Elinstallatøren skal sørge for, at alle medarbejdere, der er praktisk beskæftiget med nævnte opgaver, i nødvendigt omfang har gennemgået et kursus i
førstehjælp.

01 / 09 - 2019
Dato

Driftsansvarlig
(Jesper Bak-Jensen)
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Bilag 1
Tilslutning af stikledning til luftledningsnet, fordelingsskabe og
transformerstationer
Tilslutning af stikledning til luftledningsnet:
Enhver stikledning - såvel ny som udskiftning af eksisterende - skal være anvist af N1 A/S
før tilslutning.
Cu-kabler - Al-kabler

Tilslutning af stikledning foretages af elinstallatøren på kundens
regning.
Elinstallatøren er ansvarlig for, at der anvendes egnet materiel for
tilslutningen.
Såfremt elinstallatøren ønsker, at N1 A/S skal tilslutte stikledningen, sker dette mod betaling.

Sikringer:

Elinstallatøren er ansvarlig for, at der isættes de korrekte stikledningssikringer, som er angivet på anvisningen fra N1 A/S.
Sikringer udleveres af N1 A/S ved henvendelse til lageret på destination Silkeborg og Støvring.
Tilslutning af nye stikledninger til luftledninger sker ved hjælp af
sikringsholdere fra Poul Jordan, hvori der monteres sandfyldte
sikringer. Nævnte sikringsholdere leveres og betales af N1 A/S.

Vejunderføringer:

N1 A/S etablerer vejunderføring under befæstet areal gældende
for offentlige veje og private fællesveje.

Maksimal tilslutning

Der anvises maksimalt 100 Amp. på luftledningsnet.

Tilslutning af stikledning i fordelingsskabe:
Enhver stikledning - såvel ny som udskiftning af eksisterende - skal være anvist af N1 A/S
før tilslutning.

Cu-kabler - Al-kabler

Tilslutning af stikledning foretages af elinstallatøren på kundens
regning.
Elinstallatøren er ansvarlig for, at der anvendes egnet materiel for
tilslutningen.
Såfremt elinstallatøren ønsker, at N1 A/S skal tilslutte stikledningen, sker dette mod betaling.

Sikringer:

Elinstallatøren er ansvarlig for, at der isættes de korrekte stikledningssikringer, som er angivet på anvisningen fra N1 A/S.

Vejunderføringer:

N1 A/S etablerer vejunderføring under befæstet areal gældende
for offentlige veje og private fællesveje.
Side 3 af 5

Tilslutning af stikledning i transformerstationer:
Cu-kabler - Al-kabler

Tilslutning af stikledning foretages af N1 A/S på kundens regning.

Sikringer:

Sikringer leveres og monteres af N1 A/S.

Vejunderføringer:

N1 A/S etablerer vejunderføring under befæstet areal gældende
for offentlige veje og private fællesveje.
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Bilag 2
Information vedrørende udtagning/isætning af stikledningssikringer i lavspændingsnet, tilhørende N1 A/S.
Udskiftning af defekte stikledningssikringer i kabelnet og i transformerstationer betales ikke
af N1 A/S. Kun i de tilfælde, hvor en sikringsudskiftning i kabelskab eller transformerstation
er direkte foranlediget af fejl i N1 A/S materiel, kan fakturering ske til N1 A/S. Der skal dog
altid tages kontakt til N1 A/S inden opgaven udføres.
Udskiftning af defekte stikledningssikringer i luftledningsnet kan fortsat faktureres til N1 A/S.
Faktura fremsendes elektronisk til N1 A/S senest ved månedens udgang og skal mærkes
”Sikringsudskiftning”. Faktura skal påføres oplysninger om installations-adressen, installationsnummer samt årsag til udskiftningen.
Sikringsudskiftning udført for N1 A/S sendes til EAN nummer:

5790001404314

N1 A/S betaler ikke for sikringsudskiftning, der skyldes overbelastning eller anden skade,
som forbrugeren selv har forvoldt, ligesom der ikke betales for sikringer til elhegn.
Generelt udskiftes defekte stikledningssikringer med sikringer af samme størrelse.
Sikringsstørrelsen må kun forøges efter forudgående aftale med N1 A/S.
Dog skal defekte stikledningssikringer – mindre end 35 amp. - udskiftes til 35 amp., såfremt
installation og stikledningens dimension tillader det. I sådanne tilfælde udskiftes alle 3 sikringer.
I luftledningsstik skal der anvendes sikringslameller med loddede og ikke punktsvejsede
kabelsko.
Spørgsmål vedrørende sikringsudskiftning eller fakturering af dette kan rettes til N1s driftsafdeling på tlf. 7023 0043.
Opmærksomheden skal henledes på, at sikringsudskiftning skal udføres i overensstemmelse med ”EN 50110 samt gældende ”Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg”.

 Betjening skal udføres af en sagkyndig person eller under tilsyn af en sagkyndig person.
 En risikovurdering skal afklare om der skal en eller flere personer til opgaven.
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