
NEK-399: 2018

• Ansvaret for tilkobling i NEK-skap ligger hos nettselskapet og skal 
utføres av nettselskapets entreprenør

• Installatør skal sørge for tilkoblingsklemmer som passer for 
stikkledninger som er beskrevet i meldingen

• Lese «Tilbakemelding fra nettselskapet»



Bruk av felles stikkledning til flere NEK-skap. Følger REN-blad 4100 
(Eget skap som benyttes som «Hovedtavle»)

NEK-399: 2018



Behandlingstider

• Påregne en behandlingstid på 10-virkedager

• Ta kontakt ved hastesaker så vil Norgesnett forsøke å behandle 
meldingen fortløpende. Påse at dette ikke misbrukes

• Ny status på meldinger «Venter på kundeaksept». Betyr at meldingen 
må aksepteres og betales før meldingen godkjennes

• Når anleggsbidraget blir betalt går meldingen automatisk i status 
«Godkjent»

• Bunnfradraget falt bort 01.10.2018



Behandlingstider

• Ved behov for befaring o.l. samt oversending av anleggsbidrag til kunde 
så vil tiden fra meldingen er sendt inn til meldingen er godkjent ofte 
overstige 10-virkedager



Behandlingstider

• Oversikt behandlingstid fra send til godkjent fra perioden november 
2018 til mars 2019 – ANTALL MELDINGER 754 stk

0-7 dager 8 -14 
dager

15-21 
dager

22 - 28 
dager

29 - 35 
dager

36 - 42 
dager

> 43 dager

122 192 254 124 29 12 21

Antall godkjent 
innenfor 14 dager

42 %

Antall godkjent 
innenfor 28 dager

92 %



Byggestrøm

Ny rutine:

1. Installatør kan ha egne skap med måler og utføre til- og frakobling av 
disse så lenge abonnementet står til en hver tid aktivt på installatør.

2. Alle andre byggestrømskap må meldes via Elsmart med gjeldende 
behandlingstid og anleggsbidrag. Dere kan ikke fra- og tilkoble disse, 
dette skal utføres av vår entreprenør. Ny måler monteres og frakobles 
for hver gang.

3. Alle målerne som ikke omfattes av ny rutine skal leveres inn til 
nettselskapet.



Tilbakemelding fra OneCo

• Gjøre avtaler i god tid. 

• Sørge for at ting er klart når vi kommer på plassen. Tildekking, NEK399 
skap klare og med deksel, merking på målersløyfer, og at forholdene 
er slik det er meldt inn.

• Greit å ikke prøve å koble 2 kabler i NEK399 skap som er bygget for 
bare 1 kabel uten utstyr som er laget for 2 kabler.

• Ferdigmelding. Det skjer nokså ofte at jobbene ikke er ferdigmeldt når 
vi kommer på plassen. Nå som jeg er blitt aleneforsørger på Askøy, er 
det ikke alltid tid til å gå gjennom og purre på alle jobbene.



Tilbakemelding fra OneCo

• Greit om dere kan holde oss oppdatert på fremdrift. Når ting 
stopper opp, hvorfor de stopper opp, når arbeid gjenopptas, når 
grøfter blir klar osv.

• Vi har opprettet kundesenter. Kundesenteret skal ta imot alle 
henvendelser og gjøre avtaler på «enkle» stikkledningsoppdrag. 

• Kunne tenkt meg en liten oppklaring på byggstrøm-sirkuset. Det har 
hendt at det har vært misforståelser mellom meg og installatør om 
hvem som skal stille med selve skapet.



Hvordan opprette e-post varsel i Elsmart
Gå til fanen «Admin» og velg «Selskapsinformasjon»



Hvordan opprette e-post varsel i Elsmart
Velg fanen «Rediger». Her kan dere stille inn e-postvarsler



Diverse

• Spørsmål eller eventuelle tilbakemeldinger på hva som kan forbedres?

• Hvordan fungerer entreprenørene våre?
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