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Retningslinje 

Tilknytningsskap NEK399 
 

 

  
 
Omfang 

Alle målepunkt i Kystnett AS forsyningsområde. 

 

Ansvar 

Installatøren velger og dokumenterer løsning i henhold til gjeldende normer og forskrifter. 

Arbeidet skal forhåndsmeldes Kystnett AS og godkjennes før arbeidet igangsettes. 

 

Beskrivelse 

Det skal etableres tilknytningsskap i henhold til NEK399 ved alle ny-installasjoner. 

Skapet skal plasseres lett tilgjengelig og inntil husvegg. 

 

For eksisterende anlegg der det gjøres endringer, er det behov for presiseringer: 

 

• Overgang fra luftnett til kabel utløser krav om utvendig tilknytningsskap. 

• Ved full renovering av anlegg / installasjon som gjøres etter gjeldende NEK400, skal utvendig 

tilknytningsskap benyttes. 

• Dersom det er flere boenheter på samme stikkledning og en kunde ønsker effekt-økning som 

medfører at stikkledningen må byttes, skal det opprettes tilknytningsskap kun til kunden som 

utløser endringen. 

• Dersom effekt-økning medfører til at stikkledning må byttes, utløser det et krav om utvendig 

tilknytningsskap. Om denne økningen ikke medfører til bytte av stikkledning så utløser det 

allikevel krav til Tks-skap om følgende punkter i henhold til Paragrafen 35 (1/88) ikke er 

opprettholdt: 

o Minste adkomsthøyde må være 1,8 m. 

o Gangbane frem til vernet må være minst 1 m bred. 

o Det må være ordnet permanent belysning. 

o Ved plassering på loft må det være anordnet permanent trapp. 

Med permanent trapp menes ikke løs stige / gardintrapp / stol etc.  

 

• Etablering av egen utleiedel der en ønsker måler / egen stikkledning, utløser krav om 

utvendig tilknytningsskap. 

•  Endring av inntakssikring med hensyn til økning fra 2 til 3 faser på luftinntak skal dette utløse 

krav om utvendig tilknytningsskap om ikke følgende punkter i henhold til Paragrafen 35 

(1/88) er opprettholdt: 

o Minste adkomsthøyde må være 1,8 m. 

o Gangbane frem til vernet må være minst 1 m bred. 

o Det må være ordnet permanent belysning. 

o Ved plassering på loft må det være anordnet permanent trapp. 

Med permanent trapp menes ikke løs stige / gardintrapp / stol etc.  

 

 

 


