Vigtig info til den autoriserede elinstallatør
På trods af Corona situationen, har vi hos N1 oplevet en stigning på 18% i tilgangen af modtagne
installationsblanketter i april/maj. Det er positivt, at der er så godt gang i hjulene, og vi gør, hvad vi
kan for at få sagsbehandlet de mange blanketter, men der vil være forlænget sagsbehandlingstid i
de kommende uger. Send derfor sagerne ind i ekstra god tid, hvis muligt. I er som altid velkomne
til at kontakte os vedr. sager, der ikke kan vente, men vi beder jer samtidigt have forståelse for
situationen og undlade at presse, på hvis en sag kan vente.
I januar orienterede vi om et nyt sæt retningslinjer for tilslutning hos N1. Informationen om
retningslinjerne blev fulgt op på installatørmøder i februar og marts, men desværre måtte vi aflyse
de sidste møder i Silkeborg og Esbjerg pga. Corona-nedlukningen. Som nødløsning udsendte vi
derfor en video med præsentationen fra installatørmøderne.
Der ligger en indholdsfortegnelse med link til videoerne herunder.
Bemærk især disse informationer:
1) Udvendige målertavler skal være for ledningstilslutning. I det gamle N1 er der en
overgangsperiode frem til 1. juni 2020.
2) Der udleveres/sendes nu målere til store projekter (installatøren monterer selv). Det er
nyt i det tidligere Evonet, så der en overgangsperiode frem til 1. juni 2020. Det antal
målere, I fremadrettet ordrer, skal afpasses med, at målerne skal idriftsættes højst 4 dage,
efter I har modtaget dem.

Installatørmødevideo.
Du kan vælge at se hele filmen, eller vælge bestemte afsnit ud fra indholdsfortegnelsen herunder.
Installatørmøde samlet video 47:27 min
Opdelt version med indholdsfortegnelse:
Installatørmøde del 1
08:21 min
Indhold:
1
Introduktion til N1
2
Særskilt identitet
3
Bemandet netselskab
4
Engrosmodellen
Installatørmøde del 2
06:18 min
Indhold:
5
Harmonisering
6
Installationsblanket
7
Telefonsystem

Installatørmøde del 3
07:22 min
Indhold:
8
Målerhåndtering
Installatørmøde del 4
11:01 min
Indhold:
9
Retningslinjer
10
For-sikringer
11
Stationer
12
Markvanding, pumpestationer og lign.
13
kW-maks afregning
14
Tilslutningspriser

Installatørmøde del 5
05:02 min
Indhold:
15
Flexafregning

Installatørmøde del 6
07:20 min
Indhold:
16
Hjemmeside
Driftsinfo, SMS-service
Ledningskort, Generel tilladelse
Kontaktoplysninger
17
Nøgler til transformerstationer
18
Driftsansvar

Installatørmøde del 7
04:09 min
Indhold:
Stikledningssikringer betaling for udskiftning
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