Vilkår for tilslutning af kunder på Begrænset Netadgang
Vores Elnet tilbyder f orbrugskunder at blive tilsluttet på vilkårene f or Begrænset Netadgang,
der er en branchestandard, udarbejdet af Dansk Energi.
Anlæggene skal opf ylde f ølgende:
1.
2.
3.
4.

Anlægget
Anlægget
Anlægget
Anlægget

skal
skal
skal
skal

være
være
være
være

tilsluttet mellemspændingsnettet (10 eller 60 kV nettene)
af brydeligt
en ny tilslutning
en udvidelse af eksisterende leveringsomf ang

Forud f or indgåelse af en af tale, gennemgås vilkår og betingelser med kunden og/eller
dennes rådgiver.
Kapaciteten på tilslutningstidspunktet er den til enhver tid aktuelle kapacitet, som nettet
kan yde uden netf orstærkninger. Det betyder, at kunden skal være indstillet på at f å
begrænsninger i netadgangen, og i værste tilf ælde helt at blive koblet af nettet.
Derf or er det nødvendigt, at tilslutningen kan nedreguleres / udkobles automatisk, når
behovet opstår.
I f orbindelse med akutte f ejl eller omlægninger i nettet, skal det endvidere være muligt at
af bryde kunden momentant i tilslutningspunktet. Det betyder, at Vores Elnet skal kunne
f jernkoble kunden f ra Vores Elnets egen 10/0,4 kV eller 60/10 kV transf ormerstation.
Prisen f or at blive tilsluttet med begrænset netadgang udgøres af de f aktiske omkostninger
til f ølgende:
•

Sagsbehandling og projektering - gælder også henvendelser, hvor kunden i sidste
ende vælger ikke at opf øre f orbrugsanlægget.

•

Etablering af overvågning samt onlinemålinger og f jernoverf øring af måledata til
Vores Elnets Drif tscenter. Derudover skal kunden selv bekoste lokal
kontroludrustning, målertavle, interf ace til Vores Elnets f jernkontroludstyr.

•

I de tilf ælde, hvor der ikke f oref indes en ubrudt f iberf orbindelse f rem til Vores Elnets
af bryder, skal kunden bekoste denne.

•

Etablering af en f jernstyret 10/0,4 kV station ved tilslutning i 10 kV nettet eller
etablering af et 10 kV f elt på en 60/10 kV station

Betalingen af tarif f en og abonnementet vil f ølge Vores Elnets gældende prisblad.
Dertil kommer et abonnement f or særlig drif tsovervågning.
Dansk Energis vilkår og betingelser for tilslutning med begrænset netadgang
findes i følgende link:
https://www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/af taler -vedroerende-tilslutning-tilelnettet
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