Generel tilladelse

OVERDRAGELSE AF
DRIFTSANSVAR TIL
ELINSTALLATØRER
EL-NET Randers A/S
Agerskellet 7
DK-8920 Randers NV
CVR DK29312435
T +45 7010 1427
E info@el-net.com

el-net.dk

1/2

FORMÅL
Den generelle tilladelse giver autoriserede elinstallatører tilladelse til at udføre nærmere
specificerede opgaver i EL-NET Randers A/S område, forsyningsområde Randers og Hobro.

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

GENEREL TILLADELSE
Det tillades autoriserede elinstallatører at udføre følgende opgaver:
• Tilslutning og fjernelse af stikledninger i kabelskabe (se bilag 1).
• Udtagning og isætning af stikledningssikringer i kabelskabe
Tilslutning af alle stikledninger i transformerstationer udføres altid af EL-NET Randers A/S

ELINSTALLATØRENS ANSVAR
Elinstallatøren skal sørge for, at opgaverne udføres i overensstemmelse med 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 bemyndige 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.

Randers den 27/6-2018
Bjørkild Jensen
Driftsansvarlig
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BILAG 1 - TILSLUTNING AF STIKLEDNING I FORDELINGSSKABE
Enhver stikledning – såvel ny som udskiftning af eksisterende – skal være anvist af EL-NET
Randers A/S før tilslutning. Dette gælder også for udskiftning af en defekt stikledning.
Cu-kabler – Al-kabler

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

Sikringer

Elinstallatøren er ansvarlig for, at der isættes de korrekte
stiklednings- sikringer, som er angivet på anvisningen fra ELNET Randers A/S.
Sikringer samt eventuelle bundskruer udleveres af EL-NET
Randers A/S ved henvendelse.
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