
Installatørmøde
Februar/marts 2020



- Kort introduktion til N1
- Praktiske forhold omkring samarbejdet mellem 

elinstallatører og N1
- Fremme samarbejde og dialog

Formål



Agenda

• Harmonisering 
• Retningslinjer
• Flexafregning
• Kontakt til N1 og arbejde 

på vores anlæg
• Nøgler til 

transformerstationer 
• Betaling ved 

sikringsudskiftning



Netselskabet N1



• N1 er Norlys-koncernens elnetselskab
• Fusionen af Evonet og N1 – 1/1 2020
• N1s forsyningsområde dækker ca. 40 % 

af Danmark
• Vi forsyner ca. 750.000 hjem og virksomheder 

med strøm. 
• Vi sikrer strøm i kontakten mere end 

99,99 % af tiden
• Vi sørger også for, at nye kunder og el-

producenter bliver tilsluttet til el-nettet
• I 2020 investerer N1 ca. 700 mio. kr. i elnettet
• Lokationer: Esbjerg, Støvring og Silkeborg
• Beredskabslagre fordelt i området
• N1 har ca. 500 medarbejdere

Hvem er N1?
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Aksel G. Sørensen
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Palle Larsen
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Operations
Jan Østergaard Jensen

PMI



Særskilt identitet



Netselskaber: Koncern:

Netselskaberne i Danmark skal have en særskilt identitet



Det kender vi fra andre brancher 



N1s visuelle identitet



Bemandet netselskab



Størstedelen af vores medarbejdere er ansat i N1 A/S –
vi er et bemandet netselskab

Hvad må vi ikke?

• Indgå samarbejdsaftaler om drift og vedligeholdelse 
af private el-net

• Sælge rådgivningsydelser 
• Påvise, fejllokalisere og fejlrette på kabler ejet af 

andre end N1 (f.eks. stikledninger)
• Etablere elforsyningsanlæg for 3. part
• Varetage opgaven med LER-oplysninger for 3. part 
• Etablere, drifte og vedligeholde HV-

transformermålerinstallationer for andre netselskaber

N1 er et bemandet netselskab

I henhold til 
Elforsyningslovens §47 
må vi som bemandet 

netselskab kun arbejde på 
Netselskabets eget net. 

Vi må dermed ikke udføre 
arbejde på net og anlæg, 

der ejes af andre.



Vi må gerne:
 Etablere nye anlæg eller udvide eksisterende 

anlæg som to eller flere netselskaber er 
fælles om 

 Deltage i fællesgravning (være den 
administrative aktør)

N1 er et bemandet netselskab



Engrosmodellen



Engrosmodellen: Adskillelsen på elmarkedet

Netselskab

• Netselskabet har monopol på distributionsnettet, 
som transporterer elektriciteten til kunderne. 
Netselskabet stiller mod betaling nettet til 
rådighed for el-leverandørselskaberne

• I hvert forsyningsområde findes kun ét elnet. I 
Danmark er der samlet set ca. 40 netselskaber

El-leverandør

• El-leverandørselskaberne har et kommercielt 
fokus og benytter sig af netselskabets elnet for at 
distribuere strømmen til og evt. fra kunden. 

• Geografisk set kan et el-leverandørselskab dække 
kunder i hele Danmark, og der findes ca. 75 el-
leverandørselskaber i Danmark.

Eksempelvis N1

Der er krav om, at netselskab og el-leverandørselskab skal holdes 
funktionelt adskilt



Opgavefordeling mellem netselskab og el-leverandør

Netselskab

• Drift, vedligeholdelse og nødvendig om- og 
udbygning af distributionsnettet

• Nettilslutning af kunderne via el-
installatørvirksomhed

• Måling af elektricitetsforbruget via elmålere 
(indsendes til Datahubben)

• Opretholdelse af den tekniske kvalitet mv. 

• Etablering og vedligehold på de el-anlæg, som er 
nødvendige for elforsyningen.

• Netselskabet skal i henhold til lovgivningen stille 
sine ydelser til rådighed for el-leverandørerne på 
ikkediskriminerende vilkår.

El-leverandør

• Køb og salg af elektricitet på markedet inklusiv 
net- og systemydelser samt afgifter til sine kunder.

• Fastsættelse af priser på ydelserne for kunderne, 
som ikke nødvendigvis er identiske med 
afregningen mellem netselskab og el-leverandør, 
hvor udveksling af data sker gennem datahubben.

• Kontakt med kunden gennem kundeservice 

• El-leverandøren skal sikre kunderne adgang til 
egne måledata i Datahubben.
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Kundetilslutning og Målerdata

Målerdata
Datahjemtagning og 

forsendelse

Kundetilslutning Syd
Carina Vogt Feddersen

Kundetilslutning & Målerdata
Erling V. Klemmensen

BP 
(IT, Finans, HR)

Kundetilslutning
Behandler installations-

blanketter

Kundetilslutning Nord
Børge Toft

Målerdata Nord
John Bro

Målerdata Syd
Sarah Mai Lykke-Kjeldsen

Esbjerg
Sønderborg
Brønderslev
Støvring
Skive (midlertidig placering)

Silkeborg
Støvring
Skive (midlertidig placering)

Esbjerg
Brønderslev

Støvring
Silkeborg



1. januar 2020 harmoniserede vi 
retningslinjerne for N1

Vi vil gerne give en opdatering på:
• Installationsblanketten
• Telefonsystem
• Målerhåndtering
• Tilslutningsbestemmelser

Harmonisering



Behandles lokalt i de hidtidige 
kundesystemer pt.

Tilmelding til:
• N1
• N1 (tidligere Evonet)
• N1 Randers
• N1 Hillerød

Installationsblanket

Fra N1s hjemmeside: https://n1.dk/elnettet

https://n1.dk/elnettet
https://n1.dk/elnettet


Ledningskortet

N1 Randers

N1 (tidligere Evonet)

https://gc.kort.eniig.dk/Html5Viewer_DK/index.html?viewer=External_ElForsyningskort_N1.External_ELForsyningskort_N1


Fælles telefonnummer til N1: 70 23 00 43

Valg i telefonsluse
• Tidligere Evonet
• Tidligere N1
• Postnummer

Åbningstid:
• Mandag til torsdag: 07:30 – 16:00
• Fredag: 07:30 – 14:00

Telefonsystem



Har I brug for at kontakte kundetilslutning, så 
ring på N1s hovednummer (70 23 00 43) og 
tryk følgende…

Kundetilslutning Syd (tidligere Evonet): 
• Tast 1 + 1 + 1

Kundetilslutning Nord (tidligere N1):
• Tast 1 + 1 + 2

Kontakt til kundetilslutning



• Vi har to målerlagre – på sigt får vi ét

• Målere kan udleveres/sendes fra lager til 
installatør (når der er betalt tilslutningsbidrag 
og valgt elleverandør)

• Transformermålere monteres af N1

• Direkte tilsluttede målere monteres af 
kundens installatør – gælder også i 
større byggerier (overgangsperiode for det 
gamle Evonet frem til 1. juni 2020)

Målerhåndtering



• Alle målere i udvendige skabe skal 
ledningstilsluttes – også byggetavler hvor 
måler flyttes til den færdige installation 
(overgangsperiode for det gamle N1 frem til 1. 
juni 2020)

• Ved defekte udvendige stikbensklemmer
ombygges der til ledning

• Ved plombebrud genplomberer installatør

Målerhåndtering



• Undtagelse: Stikben kan anvendes i 
midlertidige installationer

(midlertidige installationer må maksimalt være 
tilsluttet 1 år)

Målerhåndtering



• 1 faset inst. med fast forbrug udfases
• Krav om måler i alle installationer 31-12-20
• Der er sendt brev til 2000 kunder

Målerhåndtering



Adgang til S0-impulsudgang i måler
• Gratis, men N1 tilslutter ikke
• Installatør må tilslutte S0-udstyr til 

målerens S0-udgang
• N1 (Kundetilslutning) skal orienteres
• N1 garanterer ikke for funktion eller 

nøjagtighed
• N1 garanterer ikke funktion efter målerskift

Målerhåndtering
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Harmoniseringsgruppe i Kundetilslutning
De fælles retningslinjer for N1 ligger på www.n1.dk

Tilslutningsbestemmelser

http://www.n1.dk/


Ikke generelt krav om for-sikring i kundens 
tavle

Krav: 
• Overbelastningsbeskyttelse i forhold til 

tilslutningsrettighed 
(enten stikledningssikring eller for-sikring)

• Krav om for-sikring for erhvervsinst. på 
fælles stikledning

• OB foran fælles stikledninger ud fra 
udlignet belastning

For-sikring





• Der etableres ikke nye private 
0,4 kV tavler i stationer

• Der etableres ikke 0,4 kV måling 
i stationer

• N1 tilslutter stikledninger i 
stationer

Stationer



• N1 etablerer tilslutningspunkt 
ved kørefast vej

• Målerskab skal placeres tæt 
ved tilslutningspunkt

Markvandingsanlæg, pumpestationer og lignende



• Kan oprettes efter kundens ønske
• kW-max kræver ledig kapacitet i nettet 
• Kunden kan trække en større last end 

tilslutningsrettigheden
• Kunden undgår udkobling ved mindre 

overskridelser
• Tilslutningsrettighed udvides og opkræves 

ved overskridelse

kW-max afregning



Tilslutningsbidrag 2020

Kolonihaver hører under denne
Sammenbyggede boliger
Mindst 3 etager
Offentligt støttet byggeri

6 A sikring



Bilag 4.3 Tæt/Lav



Bilag 4.3 Ikke tæt/Lav
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Timeafregning af elforbrugere med et forbrug på 
mindre end 100.000 kWh årligt. 
Ved udgangen af 2020 FLEXafregner vi ca. 735.000 
målepunkter. 

Vi skal kunne FLEXafregne fordi: 
 Det bliver lovkrav ultimo 2020
 Det understøtter elektrificeringen og den grønne 

omstilling
 Det giver et el-system i bedre balance, hvormed vi kan 

undgå investeringer i udvidelser af nettet (Solvej case 
med 48 huse)

 Vi flytter kundens forbrug, så strømmen kan bruges når 
den er billigst og nettet belastes mindst muligt. 

Hvad er FLEXafregning?



Kilde: Dansk Energi – Elnet – Outlook – Oktober 2018
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Kilde: Dansk Energi – Elnet – Outlook – Oktober 2018

Hvad er FLEXafregning?
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Hvilke krav møder os?
… Og hvad betyder det i hverdagen?

KRAV TIL NETSELSKABET

 Datahjemtagning på min. 95 %

 En måler må max skønnes i 90 dage

 Max 5 % af målerne må skønnes over et døgn

For os betyder det:

Strammere krav for en langt større del af vores elmålere, end 
hvad vi tidligere er blevet mødt med.

KRAV TIL ELINSTALLATØR

 Når en måler afsendes/afhentes fra lageret, er måleren 
konfigureret og klar til at modtage data i vores 
datahjemtagningssystem

 Måleren skal være i drift/tilsluttet inden 4 arbejdsdage –
men jo før, jo bedre

 Nedtagne målere returneres hurtigst muligt – og senest 3 
hverdage efter demontering

 Så sikrer vi korrekt registrering af målerdata

 Målere må generelt ikke afbrydes uden aftale med os.

Intensiveret overvågning af vores målerpark Behov for tilslutning og målerskift i rette tid
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N1s hjemmeside: www.n1.dk
N1 har fået en ny hjemmeside, som 
blandt andet indeholder:
• Driftsinformationer
• Planlagte som aktuelle afbrydelser
• SMS service, tilmelding/afmelding af 

adresse eller måler
• Forsyningskort
• Særlige betingelser for elinstallatører
• Generel tilladelse for elinstallatører

Hjemmesiden er version 1.0 og bliver 
løbende tilpasset

http://www.n1.dk/
http://www.n1.dk/


Symbol for aktuel afbrydelse
af elforsyning



Driftsinformation







Ledningskort



Ledningskort



Generel tilladelse for elinstallatør
Overdragelse af driftsansvar til el-
installatører – generel tilladelse

– Driftsansvarlig tillader generelt el-
installatører at udføre særlige opgaver i 
N1's lavspændingsnet, hvis nærmere 
bestemmelser overholdes.

Disse særlige opgaver er:
– Tilslutning og fjernelse af stikledninger i 

kabelskabe og master
– Udtagning og isætning af 

stikledningssikringer i kabelskabe og master
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Nøgler til el-installatører

• Det er stadig muligt for el-installatøren at 
få udleveret en nøgle. 

• Der skal være en ”Særlig tilknytning til 
en bestemt virksomhed/kunde,” som er 
direkte tilsluttet i en transformerstation

• Opgaver:
– Udskiftning af stikledningssikringer
– Ind- og udkobling af maksimalafbrydere
– Aflæsning af elmålere



Samarbejdsaftale



Kontaktinformation for adgang til stationer

Gamle nøglesystemer bliver udskiftet 
løbende sammen med nye 
samarbejdsaftaler

Hvis du har brug for en nøgle, så kontakt:

kontakt@n1.dk

Husk at oplyse de rette informationer 
(angivet næste slide)



Oplysninger vi har behov for:

- Navn på personen
- Firmanavn, adresse, kontaktinfo
- Stationer 
- Har personen deltaget i kursus 

for sikker færden på stationer?
- Beskriv, hvad formålet er med 

nøglen

OBS! 

Nøglen er personlig

Må IKKE udleveres 
til andre.



N1 som driftsansvarlig virksomhed?

• N1 tilbyder ikke ydelser for 3. part efter bemanding af net-selskabet 
pr. 1. januar 2020

• Det betyder, at alle aftaler om driftsledelse er opsagt eller bliver 
opsagt

• Det gælder vindmøller, kraftvarmeværker, privat ejet 
mellemspænding og lign.

• N1 må kun arbejde ”indad” i egen virksomhed
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Tilslutning af stikledning i fordelingsskabe:
• Enhver stikledning – såvel ny som udskiftning af eksisterende –

skal være anvist af N1 A/S før tilslutning. Anvisningen skal følges
• Tilslutning af stikledning foretages af elinstallatøren på kundens 

regning
• Elinstallatøren er ansvarlig for, at der anvendes egnet materiel for 

tilslutningen
• Elinstallatøren er ansvarlig for, at der isættes de korrekte 

stikledningssikringer, som er angivet på anvisningen fra N1 A/S
• Tilslutningen mærkes med holdbar markering med adresse og 

installationsnummer
• Tilslutning i transformerstationer foretages af netselskabet







Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med jer
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