Svendborg 10. september 2019

Installatørmeddelelse nr. 109
Efter en del års fravær har vi besluttet at genoptage udsendelsen af installatørmeddelelser, seneste
meddelelse var nr. 108 i november 2012, men bedre sent end aldrig. Fremover vil vi forventeligt udsende
installatørmeddelelser 4 gange årligt eller efter behov.

Nyt Fællesregulativ
Med gyldighed fra 18. august er der udgivet et nyt Fællesregulativ 2019. På nedenstående link kan
Fællesregulativet downloades og man kan se en oversigt over de ændringer der er sket fra 2017 og til nu.
https://www.danskenergi.dk/udgivelser/faellesregulativet-2019-tilslutning-elektriske-installationerbrugsgenstande

Nye tilslutningsbetingelser for forbrug- og produktionsinstallationer
På installatørmødet i april måned, oplyste vi om nye betingelser for nettilslutning af produktionsanlæg, som
nettilsluttes fra 27. april 2019 og frem. Vær opmærksom på at positivlisten for invertere blev nulstillet fra
denne dato. Der er optaget nogle invertere på den nye positivliste, som findes via dette link.
https://www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/positivlister
Samtidigt med udgivelsen af det nye fællesregulativ, er der også udgivet nye tilslutningsbetingelser for
nettilslutning af forbrugsinstallationer.
Tilslutningsbetingelserne for forbrugs- og produktionsinstallationer, erstatter i de fleste tilfælde de hidtidige
tekniske forskrifter og kan findes og downloades på nedenstående link.
https://www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning

Præcisering: Anvendelse af 1 fasede installation
Anvendelse af 1 fasede installationer på maksimalt 16A, kan ske til et eksisterende tilslutningspunkt i
lavspændingsnettet, på en eksisterende disponibel sikringsafgang. Der betales et standard tilslutningsbidrag
for 1 fasede installationer på 1.680,-kr. ekskl. moms. Installationen må normalt ikke være længere fra
tilslutningspunktet end 30 meter.
Hvis der skal etableres et nyt tilslutningspunkt eller en sikringsafgang, skal der udover tilslutningsbidraget,
betales for de faktiske omkostninger. De faktiske omkostninger kan dog ikke antage et større beløb end et
standard tilslutningsbidrag for en 3 faset installation med leveringsomfang på 25A som er på 14.500,-kr. ekskl.
moms.
Hvis det vurderes at tilslutningsbidrag og faktiske omkostninger ved en 1 faset installation, samlet vil
overstige 14.500,-kr. ekskl. moms, ændres den 1 fasede installation til en 3 faset installation og der opkræves
et standard tilslutningsbidrag på 14.500,-kr. ekskl. moms.
Hvis tilmelding omhandler en afsides beliggende installation, træder tilslutningsbestemmelsernes pkt. 3.4.2
i kraft. Det betyder at der opkræves et standard tilslutningsbidrag på 14.500,-kr. ekskl. moms, samt faktiske
omkostninger der overstiger 4 gange standard tilslutningsbidrag på 14.500,-kr. ekskl. moms (58.000,-kr.
ekskl. moms).
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EAN fakturering og kontaktperson
I forbindelse med tilmeldinger der kræver EAN fakturering, oplever vi ofte at der mangler en kontakt person
i tilmeldingerne. Dermed kan EAN faktureringen ikke gennemføres.
Vi vil derfor opfordre jer til at huske en kontaktperson i tilmeldinger der kræver EAN fakturering.

Reduceret tilslutningsafgift på ladestandere for elbiler max 50 kW
Som det er nu kan ladestandere til elbiler nettilsluttes til et reduceret tilslutningsbidrag på 515,-kr. ekskl.
moms pr. ampere. Dette gælder dog kun for ladestander til og med 50 kW. Disse installationer kan dog
forsikres med 80A og i enkelte tilfælde 125A pga. dat reaktive effektoptag.
Denne bestemmelse/reduktion af tilslutningsbidraget har Forsyningstilsynet forventeligt IKKE valgt at
forlænge fra 1. januar 2020.

Kontakt til personalet
Hvis i har spørgsmål giver vi jer herunder en indikation af hvem det er i skal tale med.
Generelt kan Origo Service kontaktes på følgende måder:
Origo Service
Tlf. 6220 1120
kontakt@origo-service.dk
Spørgsmål vedr. forespørgsler, tilmeldinger, anvisninger og målere:
Torben B. Nielsen
Tlf. 2080 6906
tn@origo-service.dk
Lars Friis Jørgensen
Tlf. 2332 1544
lfj@origo-service.dk
Claus Krabbe Andersen
Tlf. 2935 7568
cka@origo-service.dk
Aftaler vedr. opsætning, nedtagning og skift af målere:
Lars Friis Jørgensen
Tlf. 2332 1544
lfj@origo-service.dk
Lillian Bonde
Tlf. 2445 4296
lbn@origo-service.dk
Spørgsmål vedr. tolkning af tilslutningsbestemmelser og Fællesregulativ:
Torben B. Nielsen
Tlf. 2080 6906
tn@origo-service.dk
Brian Bønnelykke
Tlf. 5124 9492
bbo@origo-service.dk
Spørgsmål vedr. solceller, Tekniske Forskrifter og tilslutningsbetingelser:
Brian Bønnelykke
Tlf. 5124 9492
bbo@origo-service.dk
Bestilling af opgaver (eksempelvis anvisning af, eller fejlsøgning på kabler).
William Wernay Lynge
Tlf. 6217 0244
wwl@orig-service.dk
Peter Laurits Jørgensen
Tlf. 6217 0267
plj@origo-service.dk
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